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PoistnÆzmuva ¨. 411 019 682
Dodatok Ł.5
Oddiel I.

Poistenie majetku prÆvnickýcha podnikajœcich fyzických osób Poisten
ie majetku
prÆvnickýcha podnikajœcich fyzických osób

Oddiel II.

-

-

Poistenie strojov a elektroniky prÆvnickýcha podnikajœcich fyzický
ch osób

Poistník:
MestskÆŁast‘ Bratislava

NovØ Mesto
JunÆcka1, 83291 Bratislava
IŁo: 00603317
-

Poist‘ovatel‘:
Allianz SlovenskÆpoist‘ovňa, a. S.
—

DostojevskØho rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1
I¨O: 00151 700
i¨ DPH: SK2020374862
Okr. sœd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka ¨.: 196/B.

Allianz ﬁ

SlovenskÆpoisťovňa
PoistnÆzmluva ¨. 411 019 682

Dodatok ¨.5
Poistník ‘
Poistený:

MestskÆŁast‘ Bratislava NovØ Mesto
-

JunÆcka1, 832 91 Bratislava
IŁo: 00603317

Poist‘ovateľ:

Allianz

SlovenskÆpoisťovňa, a. s.

—

DostojevskØho rad 4, SK -815 74 Bratislava 1
I¨O: 00 151 700
l¨ DPH: SK2020374862
Okr. sœd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka ¨.: 196/B.
uzatvÆrajœv zmysie všeobecných zÆvÆzných
predpisov tœto poistnœ zmluvu

Oddiel I.

-

Oddiel II.

-

Poistenie majetku prÆvnickýcha podnikajœcich fyzických osób
Poistenie strojov a elektroniky prÆvnickýcha podnikajœcich fyzických osøb

PoistnØ ZaŁiatok poistenia: ZaŁiatok œŁinnostidodatku Ł.5: Koniec
poistenia:
obdobie: 01.10.2014
14.06.2021
Poistenie sa dojednÆva
00:00 hod.
00:00 hod.
na dobu neurŁitœ.

PoistnØ obdobie:

I ROK

Poistenie dojednanØ na dobu neurŁitœ sa predlžuje o ďalši rok, ak nie
je vypovedanØ najneskór 6 týždňov
pred jeho uplynutím.

ÚŁel
vystavenia Odpoistenie predmetu poistenia c) digitÆlnetabule
dodatku:

Miesto
poistenia:

Park na RaŁianskom mýte v Bratislave pre predmet poistenia a)
Uzemie SR pre predmet poistenia b)
MestskÆŁasťBratislava NovØ Mesto ZÆtišie pre predmet poistenia
a)
—

—

—

—

Predmet
poistenia,
poistnÆ
suma,
poistnÆ
hodnota:

Pre predmety poistenia a), b) tejto poistnej zmluvy sa poistenie
dojednÆva v rozsahu VPP-M
Łi. 14, ods. 1 a VPP-SE ¨l. 7, ods. 1- na Novø hodnotu.

Oddiel I

Poistenie majetku prÆvnickýcha podnikajœcich fyzických os6b
PoistnØ
podmienky: Toto poistenie sa riadi
Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia majetku prÆvnických
a podnikajœcich fyzických osób (ďalej len „VPP-M), ktorØ sœ œŁinnØod
01.10.2010, Doložkou M-01:Limity
plnenia a podmienky zabezpeŁenia pre poistenie majetku (ďalej
len Doložka M-01“), ktorØ tvoria
neoddeliteľnœ sœŁasťtejto poistnej zmluvy.

Rozsah

Poistenie sa dojednÆvav rozsahu VPP-M a nasledujœcich dojednani
uvedených v rÆmcitejto poist. zmluvy.

poistenia
Pre predmety poistenia a), b) tejto poistnej zmluvy je poistenie
dojednanØ v rozsahu VPP-M:
a poistenØ Łi. 3 ods. 1. požiar, œder
blesku, výbuch, pÆdlietadla (Łi. 3 ďalej len „FLEXA‘);
rizikÆ: Łi. 4 Ods. 1. víchrica a krupobitie;
Łi. 5 ods. 1. povodeň, zÆplava,zemetrasenie, výbuch
sopky, zosuv pŁdy, lavina a ťarcha snehu;
¨l. 6 ods. 1. voda z vodovodnØho zaradenia, kvapalina
alebo para z vykurovacieho systØmu, voda
zo sprinklerových zariadení;
¨l. 8 ods. 1. nÆraz cestnØho alebo koľajovØho
vozidla,
dym,
rÆzovÆ vlna pri prelete
nadzvukových lietadiel, pÆdstromov, stožiarov alebo mých predmetov
na poistenø vec;
(ŁI. 4, 5, 6 a 8 d‘alej len „EC)
—

-

—

-

—

-

-

—

-

Pre
predmety
VPP-M:
1Jnderwríter:

poistenia

a),

b)

tejto

zmluvy

je

poistenie

Ing. Zuzana CunderlikovÆ,Odbor poistenia priemyslu a
podnikatel‘ov

dojednanØ

v

rozsahu

PZ411 019 (82
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Allianz iij
SlovenskÆpoisťovňa
¨l. 7—ods. 1. písm.

a) krÆdežou;
b) lœpežou v mieste poistenia;
d) vandalizmom.

-

Pre predmet poistenia a) tejto zmluvy je poistenie dojednanØ
v rozsahu VPP-M:
¨l. 10— ods. 5. písm. c) nÆklady na odstrÆnenie Šköd
na stavebných sœŁastiachnehnuteľnosti
poškodených, zniŁených alebo stratených v dósledku krÆdeže,
lœpeže, vandalizmu.
-

SpoluœŁast‘: Pre každœ poistnœ udaíosť poŁas poistnØho obdobi
a sa poistenie dojednÆvaSo spoíuœŁasťou poistenØho
vo výške:
Predmety poistenia a) 200,00 EUR pre všetky poistenØ rizikÆ
-

-

-

Predmet poistenia b) 200,00 EUR pre všetky poistenØ rizikÆ
okrem nižšie uvedených
Predmet poistenia b) 25% z výšky Škody, min. 200,00 EUR
pre riziko odcudzenia z motorovØho
vozidla a pÆdupredmetu.

ZmluvnØ Pre poistnØ rizikÆFLEXA
dojednania: sa dojednÆva, že poisťovatef poskytne poistnØ
plnenie v rozsahu VPP-M do výšky dojednanej poistnej
sumy (resp. limitu plnenia), ak budœ v Łase vzniku Škody poistni
kom/poisteným dodržanØ bezpeŁnostnØ
predpisy vyplývajœce Zo zÆkona o požiarnej ochran
e, technických predpisov a sœvisiacich noriem
Slovenskej republiky. V prípade nedodržania týchto všeobe
cne zÆväznýchpredpisov mÆpoisťovateľ prÆvo
poistnØ plnenie primerane znížiť.

Pre predmet poistenia a)
tejto poistnej zmluvy sa v zmysle ŁI. 10 ods. 4, písm. a) VPP-M
dojednÆva,že poistenie sa vzťahuje aj na
ved na vol‘nom prieStranstve a veci upevnenØ na vonkaj
šej strane budovy. Pre œŁely tohto poistenia sa
v rozširení VPP-M za krÆdežvlÆmanim(po prekonani prekÆžky)
považuje aj odcudzenie riadne uchytených
stavebných a technologických sœ¨asti nachÆdzajœcichsa na vol‘nom
priestranstve.
Odchylne Od Doložky M-Cl sa dojednÆvaspósob zabezpeŁenia
svojou polohou.
Odchylne od ¨l. 7 ods. 5 VPP-M sa dojednÆva, že poistenie
sa pri predmete poistenia a) vzťahuje aj na
vandalský ¨in (œmyselnØ poškodenie alebo zni¨enie poisten
ej veci), ktorý nemusí byť viazaný na
uskutoŁnenie krÆdeževlÆmanímresp. po prekonani prekÆ
žky(ďalej aj “prostý vandalizmus“). Povinnosťou
poiStenØho v prípade vzniku Škody je oznÆmíťškodovœ udalos
ť policii. Podmienkou pre poskytnutie
poistnØho plnenia je, že škodovÆ udalosť bude ŠetrenÆ políciou.
Poistenie podIa tohto ustanovenia sa
nevzťahuje na poškodenie postriekaním sprejmi, grafitmi
alebo oblepením plagÆtmi.
Pre predmet poistenia b)
tejto poistnej zmluvy sa odchýlne od VPP-M a Doložky
M-Cl dojednÆva nasledovnØ zabezpe¨enie
predmetu vo¨i krÆdeži: všetky vstupy do poistenØho priestoru
musia byť zabezpeŁenØpevnými dverami, v
zÆrubniach zabezpeŁených proti roztiahnutiu, uzamykateľn
ými bezpe¨nostným zÆmkom alebo visiacim
zÆmkom. Všetky otvory musia byť zabezpeŁenØ bežnými staveb
nými prvkami, cez ktorØ nie je možnØ
vniknœťbez ich poškodenia, bez kľœ¨a alebo bez elektronickØh
o pomocnØhozariadenia.

Pre riziko krÆdeže prenosných elektronických zariadeni z motoro
vØho vozidla sa dojednÆva nasledovnØ
zabezpe¨enie:
a) motorovØ vozidlo vybavenØ pevnou strechou,
b) odstavenØ motorovØ vozidlo riadne uzamknutØ funkŁnými zÆmk
ami,
c) kombinÆciamin.2 z nasledujœcich zabezpeŁeni (mechanickØ zabezp
eŁovacie zariadenie, imobilizØr,
elektronický vyhľadÆvacisystØm)
d) poistnÆudalosť sa stala preukÆzatel‘nemedzi 6. a 22. hodino
u,
e) predmet poistenia uložený v batožinovom priestore vozidla tak,
že nie je zvonku viditelný.
Pri každom opusteni vozidla je poistený povinný všetky zabezp
eŁovacie zariadenia uviesť do aktivovanØho
stavu. Obmedzenie podľa bodu c) a d) predchÆdzajœcehoodstav
ca neplatí, ak bob vozidlo odstavenØ v
uzamknutej garÆži.

Oddiel fl.

Poistenie

strojov a elektroniky prÆvnickýcha podnikajœcich fyzických osób
PoistnØ
podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeob
ecnými poiStnými podmienkami poistenia strojov a elektro
niky prÆvnických
a podnikajœcich fyzických osób (ďalej aj VPP-SE),
ktorØ sœ œŁinnØ od 01.10.2010, ktorØ tvoria
neoddeliteľnœ sœŁasťtejto poistnej zmluvy.
Rozsah Poistenie sa dojednÆva v rozsahu VPP-SE
a nasledujœcich dojednaní uvedených v rÆmci tejto poist.
poistenia zmluvy.
a poistenØ
rizikÆ: Pre
predmet
poistenia
a),
b)
tejto
zmluvy
je
poistenie
dojednanØ v
rozsahu
VPP-SE:
¨l. 3 ods. 1. priamou fyzickou škodou v dŁsled
ku nÆhodnej poistnej udabosti, ktorÆ nie je vo VPP-SE,
Zmluvných dojednaniach abebo v tejto poistnej zmluv
e vylœ¨enÆ (ďalej aj „technickØ rizikÆ“).
Undeľwriter:
lng Zuzana CundrIikovÆ.Odbor poístenia priernysiu
a podnkatelov
PZ 411 019 G2
2/4
—

-

Allianz
SlovenskÆpoist‘ovňa
ZmluvnØ V rÆmci poistenia technických rizík sa dojednÆva, že poisťovateľ poskytne poistnØ
plnenie až do výšky
dojednanej poistnej sumy ‚ flmitu plnenia, ak boli dodržanØ všeobe
d oje dna ni a
cne zÆväznØprÆvnepredpisy, technickØ
normy a odporœŁania stanovenØvýrobcom (predajcom) pre konkrØtny
druh zariadenia.
Miesto Park na RaŁianskom mýte v Bratislave pre predm
et poistenia a)
poistenia: MestskÆŁasťBratislava NovØ Mesto ZÆtišie pre
predmet poistenia a)
Uzemie SR pre predmet poistenia b)
—

—

—

—

SpoluœŁast‘: Pre každœ poistnœ udalosť poŁas poistnØho obdobia
sa poistenie dojednÆvaso spoluœŁasťoupoistenØho
vo výške:
300,00 EUR pre predmet poistenia a)
170,00 EUR pre predmet poistenia b)
—

—

OsobitnØ Odchýlne Od ŁI.4, odst. 2 g) VPP-SE sa poistenie vzťahuje
aj na prenosnœ spotrebnœ elektroniku.
dojednania:

SpoloŁriØustanovenia pre Oddel I. a II.
BežnØ poistnØ

s daňou:

BežnØ poistnØ

I 090,40 EUR

Splatnost‘ BežnØ poistnØ je splatnØ v roŁnej splÆtke termin
v
e do 01.10. prislušnØho poistnØho obdobia na naše
poistnØho: bankovØ spojenie:
Tatra banka, a.s.
¨íslo œŁtu: SKI7 1100 0000 0026 2600 6702
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 411 019 682

BIC: TATRSKBX

Pri nezaplateni jednej splÆtkyje poisťovateľ oprÆvnenýžiadať zaplate
nie poistnØho za celØ poistnØ obdobie
vrÆtaneœroku z omeškania za každý deň.
ZÆvereŁnØ 1.
ustanovenia:
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Poistnœ zmluvu možno meniť a dop˝ňať len Łíslovanými pisomnými
dodatkami podpísanými
oprÆvnenýmizÆstupcamioboch zmluvných strÆn.
Formy ukonŁenia poistenia oboma zmluvnými stranami upravujœ VPP-M.
Poistník vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že všetky œdaje uveden
Ø v poistnej zmluve sœ œplnØ
a pravdivØ a nezamlŁal žiadnu skutoŁnosf týkajœcu sa dojednÆvanØ poistenia.
ho
Poistnik uzatvÆrapoistnœ zmluvu vo vlastnom mene.
Pokiaf sa jednotlivØ ustanovenie tejto poistnej zmluvy stane neœŁinným,
nie je týmto dotknutÆœŁinnosť
ostatných ustanoveni.
ZmluvnØ strany sa oboznÆmili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli
mu a na znak sœhlasu ju
slobodne podpísali.
TÆtopoistnÆzmluva sa uzatvÆrav sœlade s podmienkami ustano
venými v zÆkoneŁ.297/2008 Z. z. o
Ochrane pred legalizÆciouprijmov z trestnej Łinnosti a ochrane pre financovanim
terorizmu. V zmysle
zÆkona Ł. 29712008 Z.z. sa doiednÆva, že poistnik ie povinný
uhradiť prvœ splÆtku oistnØho
prostrednictvom œŁtu, ktorý mÆ klient otvorený v œverovej inštitœcii,
v opaŁnom pripade poisťovateľ v
zmysle zÆkonaŁ. 297/2008 Z.z. vykonÆvo vzťahu ku klientovi zÆkla
dnœstarostlivosť.
Tento dodatok k poistnej zmluve je vypracovaný v troch vyhotoveniac
h, priŁom Poistený obdrží dve
a Poisťovatel‘ obdrží jedno vyhotovenie.
Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznÆ
mený s informÆciou o podmienkach
uzavretia poistnej zmluvy v sœlade s Opatrenim NÆrodnejbanky
Slovenska Ł. 412010 z 9. marca 2010v
zmysle ¨l. 37 ods. 3 zÆkona¨. 8/2008 Z.z. UvedenÆ informÆcia
je k dispozicii na internetovej strÆnke
poisťovateľa, na adrese: www.allianzsp.sk/pp_majetok_inf
ormacia
Poistník je povinný tento dodatok k poistnej zmluve akceptovať
do 30 dní Od dÆtumujeho vystavenia
poisťovateľom, uvedeným nižšie. Za deň akceptovania dodatku
k poistnej zmluve sa považuje deň
preukÆzateľnØhodoru¨enia jednØho jeho oboma stranami podpís
anØho vyhotovenia poisťovateľovi
alebo dÆtumpripísania predpisanØho poistnØho na bankový œŁet
poisfovateľa. V prípade nesplnenia si
tejto povinnosti sa tento dodatok k poistnej zmluve považuje za
neuzavretý a nÆvrh poistenia strÆca
platnosf. V pripade, že vyššie uvedenœ lehotu nie je z objektivnych
priŁin možnØ zo strany poistníka
dodržať, je možnØ ju po písomnom potvrdeni zo strany poisťov
ateľa predlžiť (aj emailovou formou).
Poistnik prehlasuje, že si je vedomý, že cena uvedenÆv tejto
poistnej zmluve je kalkulovanÆvrÆtane
peňažnØho plnenia v zmysle 32 zÆkonaŁ. 186/2009 Z. z. Cena
je stanovenÆv zmysle ZÆkonaNR SR
¨. 18/1 996 Z.z.
Poistiteľ na zÆkladetejto poistnej zmluvy neposkytne poistnœ
ochranu (poistnØ krytie) pre podnikateľskØ
ani žiadne mØ aktivity, vrÆtane poistnej ochrany (poistnØho
krytia) majetku, osób alebo zodpovednosti
za škodu, ani neposkytne žiadne poistnØ alebo mØ plnenie
alebo inœ výhodu, pokial‘ by
(i)
takÆtopoistnÆochrana (poistnØ krytie) a/alebo
(ii)
takØtopodnikateľskØ alebo mØ aktivity alebo
(iii) takØto poistnØ alebo mØ plnenie alebo mÆvýhoda

poistiteľa vystavili hrozbe sankcií, zÆkazov, obmedzení
alebo porušeni vyplývajœcich z rozhodnutí
Underwriter:
Ing. Zu2 ana ¨uncierlíkovÆ, Odbor poistenia priemysiu
a podnikateľov
PZ 411 019 682
3,4
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SlovenskÆpoisťovňa
OrganizÆcie spojených nÆrodov a/alebo z obchodných alebo
ekonomických sankcií, prÆva alebo
predpisov Európskej œnie, SpojenØho krÆľovstva alebo Spojených
štÆtov amerických a/alebo by
takýmto spŁsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej prislušnej
ekonomickej alebo obchodnej sankcie
vyplývajœcej zo všeobecne zÆvÆznØho
prÆvnehopredpisu Slovenskej republiky.

Prilohy:

Prilohy priloženØ k poistnej zmluve Ł.41 1019682 prechÆdzajœcek
tomuto dodatku:

-

-

-

VšeobecnØ poistnØ podmienky poistenia majetku prÆvnických podnikajœcic
a
h fyzických osŁb
(VPP-M) s dňom œŁinnosti0110.2010;
Doložka M-01: Limity plnenia a podmienky zabezpeŁenia pre poistenie
majetku;
VšeobecnØ poistnØ podmienky poistenia strojov a elektroniky prÆvnických
a podnikajœcich
fyzických osób (VPP-SE) s dňom œŁinnosti01.10.2010;
OznÆmenieo spracœvani osobných œdajov

AktualizovanÆpriloha poistnej zmluvy:
VyœŁtovaniepoistnØho k dodatku Ł.5
-

Prilohy tvoria neoddeliteľnœ sœŁasťtejto poistnej zmluvy.
Spracœvanie Svojim podpisom potvrdzujem, že mi boli poskytnutØ
informÆcie vyplývajœce z platných prÆvnych
osobných predpisov upravujœcich ochranu osobných œdajov v dokumente
OznÆmenie o spracœvani osobných
œdajOv; œdajov, ktorý je neoddelitefnou sœŁasfou tejto poistnej zmluvy.
UvedenØ informÆcie sœ v œplnom zneni
uvedenØ na webovom sidle poisťovatefa. Pre prípad, že som uviedol osobnØ
œdaje inej osoby zÆroveň
potvrdzujem, že tÆto osoba mi udelila predchÆdzajœcipísomný sœhlas so
spracœvaním svojich osobných
œdajov poisťovatefom na œŁely podľa platnØho zÆkona o poisfovnictve a
som si vedomý toho, že som
povinný preukÆzaf poisfovatel‘ovi kedykoľvek na jeho žiadosf, že disponujem
uvedeným pisomným
sœhlasom tejto osoby.

V

;lava

—

NovØ

Ing. Filip Celder
underwriter
odbor

Underwiier:

Ing. Zuzana CunderlikovÆ,Odbor poistenia priemyslu a
podnikateľov

underwriter
rizik

PZ411 019682
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VyœŁtovaniek dodatku
Ł.5 poistnej zmluvy ¨.

Poistník:

411 019 682

MestskÆŁast‘ Bratislava NovØ Mesto
JunÆcka1, 832 91 Bratislava
iŁo: 00603317
-

PoistnØobdobie:

01.10.

-

30.09. príslušnØho roka
Rozsah
krytia

Predmet poistenia

PoistnÆsuma
( EUR)

kamerový systØm
FLEXA

+

EC + krÆdež,lœpež
tech. rizikÆ

j

Sadzba
%)

PoistnØ
( EUR)

(

37 437,00

25,00

935,93

5 149,00

30,00

154,47

+

GPSprístroj
BežnØ poistnØ s daňou spolu:

I 090,40

BežnØ poistnØ s daňou:

I 090,40 EUR

IPoistnØ daň:
Ro¨nÆ splÆtkapoistnØhos

I 009,63

+

daňou:

80,77 EUR

I 090,40 EUR

BežnØ poistnØ je splatnØ v roŁnej splÆtkev termíne
do 01.10. príslušnØho poistnØho obdobia na
nižšie uvedenØ bankovØ spojenie:

Allianz SlovenskÆpoist‘ovňa, a. s., DostojevskØho
rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka, a.s.
¨íslo œŁtu: SKI7 1100 0000 0026 2600 6702
BIC: TATRSKBX
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 411 019 682
—

V Bratislave, dňa 16.06.2021

pod petapois

vateľa

