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1. Poistenie sa vzťahuje na:

a)

b)

c)

d)

e)

f) Denná tržba – peniaze, ceniny, stravné lístky, lúpež – na prvé riziko,  na poistnú sumu 500,00 EUR.

g) Peniaze, ceniny, stravné lístky v trezore – na prvé riziko,  na poistnú sumu 500,00 EUR.

h) Preprava peňazí poslom, na prvé riziko, na poistnú sumu  0,00 EUR.

i)

j)

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

-

-

-

-

-

a)

b)

c)

Súbor zásob, vedených v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na prvé riziko, na poistnú sumu 0,00

EUR.

Súbor strojov, prístrojov a zariadení, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na prvé riziko, na

poistnú sumu 3 000,00 EUR.

Súbor prevzatého HIM, DHIM a inventáru, na novú cenu, na prvé riziko, na poistnú sumu 0,00 EUR.

Osobitné dojednania poistenia majetku proti škodám spôsobeným krádežou, lúpežou a poškodzovaním cudzej 

veci v súvislosti s uvedenámi činmi ODKRA/0109,
Osobitné dojednania poistenia majetku proti škodám spôsobeným vandalizmom ODVAN/0109,

Vložka č. 2
k poistnej zmluve

číslo: 11-4-10298

Súbor stavebných súčastí budov, hál a stavieb, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na prvé

riziko, na poistnú sumu 6 000,00 EUR.

Poistenie pre prípad odcudzenia

Súbor stavebných súčastí budov, hál a stavieb, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na prvé

riziko, pre riziko vandalizmus nezistený páchateľ, na agregovanú poistnú sumu 20 000,00 EUR.

Súbor hnuteľného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez EČV, vedený v účtovnej

evidencii poisteného, na obstarávaciu cenu, na prvé riziko, na poistnú sumu 0,00 EUR.

Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj estetické poškodenie

poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi.

Poistenie na prvé riziko.

do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom,

Súbor hnuteľného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez EČV, vedený v účtovnej

evidencii poisteného, na obstarávaciu cenu, na prvé riziko, pre riziko vandalizmus nezistený páchateľ, na

agregovanú poistnú sumu 0,00 EUR.

 Poistením je krytý „vnútorný a vonkajší vandalizmus“ na majetku organizácií.

Odchýlne od VPP sa dojednáva, že poistenie pre prípad krádeže sa vzťahuje :

do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,

Osobitné dojednania poistenia majetku proti škodám spôsobeným odcudzením stavebných súčastí 

ODOSS/0109,

Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre podnikateľské subjekty VPPPM/0109,

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

Osobitné dojednania pre poistenie na východiskovú hodnotu ODVHM/0110 (ďalej len "VPP").

v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe stopy, ktoré môžu byť

použité ako dôkazný prostriedok,

Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie, alebo úmyselné zničenie poistenej veci spáchanej inou

osobou ako poisteným tým spôsobom,že si prerazí cestu do chráneného priestoru, prekoná prekážku a poškodí alebo

zničí predmet poistenia. Vnútorný vandalizmus sa vzťahuje aj na súbor prevzatého HIM, DHIM a inventáru.

Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spáchal úmyselné poškodenie alebo zničenie verejne

prístupnej poistenej veci.

Odchýlne od ODVAN/0109 sa dojednáva:

Stanovená spoluúčasť pre toto riziko je 66,39 €
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d)

e)

f)

g)

h)

Odchýlne od ODKRA/0109 sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:

Spôsob zabezpečenia hnuteľných vecí v objektoch:

Spôsob zabezpečenia peňazí, cenín a CP:

Spôsob zabezpečenia prepravy peňazí

3.  Miesto poistenia:

Vhodný kufrík alebo uzamykateľná taška

Odchýlne od VPPPM/0109 je miestom poistenia adresa uvedená pre jednotlivé predmety poistenia v prílohe k

poistnej zmluve s názvom (Zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku).

Bezpečnostný kufrík alebo iný predpísaný spôsob uloženia

do 165.969,59 € vrátane

Max. limit plnenia Zabezpečenie

do 6 638,78 EUR 

vrátane

do 16 596,96 EUR 

vrátane

do 66 387,84 EUR 

vrátane

 nad  66 387,84 EUR

bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci

rozlomeniu a vylomeniu vložky (na každých vstupných dverách)

bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci

rozlomeniu a vylomeniu vložky a pridaný ďalší zámok alebo bezpečnostná závora

a oplechované dvere alebo presklenné časti zabezpečené funkčnými mrežami (na každých

vstupných dverách)

bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci

rozlomeniu (na každých vstupných dverách) a vylomeniu a objekt zabezpečený

elektronickou zabezpečovacou. signalizáciou 

bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci

rozlomeniu a vylomeniu (na každých vstupných dverách) a objekt zabezpečený

elektronickou zabezpečovacou. signalizáciou vyvedenou na pult centrálnej ochrany. 

lúpežou – zmocnením sa postenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému, jeho pracovníkovi alebo inej

osobe násilie, alebo hrozbou násilia.

do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jej riadne

otvorenie,

miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa zmocnil

krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,

Poistná suma Postačujúce zabezpečenie

krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané, pretože jeho odpor bol

vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť

zodpovedný,

krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace poistenú vec pred

krádežou,

nad 19.916,35 €

Pevný uzáver okrem prenosných schránok

Trezor pripevnený k stene alebo k podlahe

Trezor zabudovaný v stene alebo v podlahe

Trezor alebo pancierová pokladnica s dvoma bezpečnostnými zámkami

do 331,94 € vrátane

do 6.638,78  € vrátane

do 19.916,35 € vrátane

Max. limit plnenia Zabezpečenie

Poistený alebo ním poverená osoba + ďalšia osoba vybavená strelnou zbraňou

Bezpečnostný kufrík alebo iný predpísaný spôsob uloženia

Poistený alebo ním poverená osoba

Bezpečnostný kufrík alebo iný predpísaný spôsob uloženia

Poistený alebo ním poverená osoba + ďalšia osoba vybavená obuškom alebo paralyzérom 

alebo strelnou zbraňou

do 33.193,92 € vrátane

do 3.319,39 € vrátane

do 16.596,96 € vrátane

Poistený alebo ním poverená osoba vybavená strelnou zbraňou + ďalšia osoba vybavená 

strelnou zbraňou alebo poistený alebo ním poverená osoba + ďalšie dve osoby vybavené 

strelnou zbraňou
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4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

5. Spoluúčasti: 

Pre body a) až h): 0,00 EUR

Pre body i), j): 66,39 EUR

Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláštne dojednania:

3,650  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

1. Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre prípad krádeže svojou

polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie

špeciálnych pomôcok (kliešte, zvárací prístroj, uhlová brúska a pod.).     

80,40 EURCelkové ročné poistné v EUR: 

a)  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy1,600

0,00 EUR

b)

6 000,00 EUR

Ročné poistné

c) 3,650  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

5,980  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

56,00 EURi)

0,00 EUR

9,60 EUR

Poistná suma

0,00 EUR

e) 3,650  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

20 000,00 EUR

3,00 EUR

h) 8,300  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

0,00 EURj) 3,030  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

d) 3,650  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy 3 000,00 EUR 10,96 EUR

0,00 EUR

g)

2,800  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

f) 1,700  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy 500,00 EUR 0,84 EUR

500,00 EUR


