
rooperativaA
VteHNl lNsunlNcr Gnoup oistná zmluva

číslo: 0808023830

Účinnost'poistenia : od 01 .O7.2015 (0:00 h) do 30.06.2019 (24:O0 h)

IČ opH: SK7020000746
zapísanáv obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, odd, Sa, vl, č, 3345/8

iJár"l"",uáol"jSi spolupoisťovatel' s podielom 30%")

a

l

I

l

Hlavnýpoistitel,:KooPERAT|VApoist'ovňa,a.s.ViennalnsuranceGroup
Centrála spoloónosti
ŠGr"nouieova 4, B16 23 Bratislava, Slovenská republika

tč ppu: SK7020000746
eankove spojenie Slovenská sporitel'ňa, a,s,

óí.to účtu SK25 o9OO oOOo OOo175126457

zapísaná v obchodnom registri okresneho súdu Bratislava l, odd, Sa, vl, č, 79/B

Bankové spojenie: Sl"";"rká iporitel,ňa, číslo účtu: o175126457 / 0900

tOár.ir"n,L,.rrávný spotupoisťovatel' s podielom 7Oo/o")

a

Spolupoist,ovatel,:KoMUNÁLNApoisťovňaa.s.ViennalnsuranceGroup
SiOro : Štefánikova 17, B11 05 Bratislava

zastúpená: lng. Ján pavlík, zástupca riaditeťa úseku neživotného poistenia

Radoslav Koprda, obchodný riaditel'

v zastúpení: Mgr. Branislav Bízik
t]ubica puškárová

, riaditel'agentúry pre maklérov

, key account manager

štatutárny zástupca

lČo: 00 5B5 441

tČo: 31 595 545

Gymnázium
Úi ir. Novembra 1180/16, 955 01 Topol'čany

v zastúpení: Mgr. Viera Dzurejová

tčo: 00160440
Bankové spojenie
čísto účtu
(d'alej len,,poistnílďpoistený")

uzatvárajú

podl,a § 7BB a nasledujúcich obóianskeho zákonníka a Rámcovej dohody ó, 01l2o15 túto zmluvu

o poistení (d,alej r"n 
,.mruua). SúčastoJ;Ňy sú všeobecné poistné podmienky (d,ale,1 len

Vpp), osobitné poistné podmienky (o,arei ren opp), zmtuvne dojednania, prílohy a vložky, ktoré

upravujú jednotlivé Jrunv poisteniá, nu r.iáný,r, ," "tuun" 
strany v tejto zmluve dohodli,
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Vložka č. 1
k poistnej zmluve

č. 0808023B30

Účinnost' poistenia

od 01 .07.2015 (0:00 h)

do 30.06.2019 (2a:00 h)

ŽiveIné poistenie

1, Poistenie sa vzt'ahuje na:

a) súbor budov, hál a stavieb, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na agregovartú

poistnú sumu 9 504 204,42 EUR l , __. __..^L ^_^^._i^itu n, xo_ Eň\/ rlp.lr
b) súbor hnutel,ného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez Ečv, vedený

v účtovnejevidencii poisteného, na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 282 815,46 EUR

2, Rozsah poistenia, poistené rizlká:.

pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku Č.MP 106 a OPP - Poistenie veci

pre prípad živelných udalostí ó. Z 156.

Dohodnutý minimálny rozsah poistenia pre nehnutel'ný a hnutel'ný majetok,

Komplexné živelné riziko - škody spósobené :

a. požiarom,
b. výbuchom,
c. priamym alebo nepriamym úderom blesku,
cl. nárazom ateoo zrŮtením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho Óasti alebo jeho nákladu

e. víchricou - min. 65 km/h.
t povodňou alebo záplavou,
g. l'adOVCOm _:-_ _^J^xl^ ., _.i,,iclnc{i c nriomrrco[
h, náhlym zosúvaním pódy, zrútením skál alebo zemín, pokial'k nim nedošlo v súvislostis priemyselnou

alebo stavebnou činnosťou,
i, zosúvaním alebo zrútením lavín,
j. pádom stromov, stožiarov a iných premetov, ak nie sú súóasťou poškodenej poistenejveci,

k, zemetrasením s účinkami stanovónými min. 5, stupňom Európskej makroseizmickej stuPnice (EMS

9B)
l. vodou unikalúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a z vodovodných

zariadení,
rn, kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo dial'kového kúrenia,

n, hasiacim médiom samovol'ne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,

o, kvapalinou unikajúcou zo solárnycň systémov alebo klimatizaČných zariadení

p. chladiarenským rneoiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,

q rrasením, strňnutím alebo evakuáciou v dósledku živelnej udalosti,

i atmosférickými zrážkami, l'adovcom alebo snehom
s. nečistotami'vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dósledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu doŠlo rjr,

120 hodín od vzniku živelnej udalosti
t. nečistotami vnikalúcimi otvórmi, ktoré vznikli v dósledku Živelnej udalosti, a ak k vniknutiu doŠlo drl

120 hodín od vzniku živelnej udalosti,
u, dymom vznikajúcim pri požiari,
v. zúyšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spósobené povodňou alebo

lv. katastrofickým lejakom,
x krádež poiúenlión hnutel,ných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyŠŠie uvedenýrtti

náhodnými udalosťami,
ladochodmi, prívalom bahna,
nárazom dopravného prostriedku,
záplavou následkom búrkového prívalu,
ťarchou snehu a námrazy,
spátným vystúpením vó zkanalizačného potrubia ak bolo spósobené atmosférickými zráŽkailrt

y
Z.

aa,

bb

alebo katastrofickým lejakom
dd. poškodením prívóonéňo potrubia vodovodného zariadenia, odvádzacieho Potrubia, Potrubia Či teltr;s

vykurovacích alebo solárnych systémov, ak k nemu došlo pretlakom kvaPaliny alebo Pary aleb,:l

vEiM lxšúRANG 6RoUP

Nnšr r85-nočnÉ
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vlšn IsTorn
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Z3T|ZnUtím Vody

5. Spoluúčasti;

Pre všetky body: 0,00 EUR

Adresa rizika;

Podla účtovnej evidencie

Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

§.l

§XKwqg

,,§ř"§y"§§§

§.§p.w§ř]
:§&§n§
ř,§.§ř"§j



f[jl]ť*: .; r lva A
li|lifiill{rÉ Ni,_;,lt :i GRoUp

Y]ožka č.2
k poistnejzmluve

č. 0808023830

Účinnost' poistenia

od 01.07.2015 (0:00 h)

do 30.06.2019 (24:00 h)

Poistenie pre prípad odcudzenia

1. Poistenie sa vzt'ahuje na:

a) SÚbor stavebných súČastí budov, hála,stavieb, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na prvé riziko, naagregovanú poistnú sumu 66 388,00 EUR
b) SÚbor hnutel'ného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez Ečv, vedertýv ÚČtovnejevidencii poisteného, na prvé riziko, na agregovanú poistnu sumu 33 í94,00 EURc) Peniaze, ceninY, stravné lístkyvtrezore-na prvé riŽitÓ, na agregovanú poistnú sumu 3 320,00 EURd) PrePrava Peňazí poslom, na prvé riziko, na agregovanú poistnú sřmu s g)o,oouR,
e) Poistenie pre prípad lúpeže, na prvé riziko, ná póistnu súmu g 320,00 EUR

Vandalizmus nezistený páchatel' :

f) SÚbor stavebných súČastí budov, hál a stavieb, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na prvériziko, na agregovanú poistnú sumu 165 970,00 EUR
g) SÚbor hnutel'ného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez EčV, vedenýv ÚČtovnejevidencii poisteného, na prvé riziko, na agregovanú poisinú sumu 33 í94,00 EUR

i. Rozsah poistenia, poistené riziká:
pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú vpp pre poistenie majetku č. Mp106 a opp _ poistenie pre
PríPad krádeŽe veci Č. OV 206 a poistné podmienky dohodnuté v Rámcovej dohode č, 01/2O15.poistené riziká:
. OPP OV 206, čl. ll, bod 1 (základné poistenie) pre body a) - e),, oPP oV 206, čl. ll, bod 2a (vanda|izmus - nezistený páchatel) pre body 0 - g)

spósob zabezpečenia poistených vecí proti krádeži je uvedený v:
' ZD SZ 2 - Zmluvné dojednania Pre Poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spósobyzabezpečenia.

3. Adresa rizika:
Pre všetky body: Podl'a účtovnej evidencie

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

165f ř
99,5*

26,s#

33,?i}

5, Spoluúčasti:
Pre všetky body: 0,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podiel'a týmito sumami z

Ročné poistné
v EUR

2,5 %o (prolnile) z poistnej 66 388,00 EUR
3 %o (promile) z poistnej su 33 í94,00 EUR
8,00 7oo (promile) z poistnej su 3 320,00 EUR
í0,00 %o (promile) z poistnei 3 320,00 EUR
3,50 %o (promilg) z poistnej su 3 320,00 EUR
í,5 %o (promile) z poistnej sum í65 970,00 EUR
2,5 %o (promile) z poistnei sum 33 í94,00 EUR

Gelkové ročné poistné v EUR:

poistného plnenia.
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Vložka č. 3
k poistnejzmluve

č. 0808023830

Účinnost' poistenia

od 01 ,07.2015 (0:00 h)

do 30.06.2019 (24:00 h)

Poistenie elektroniky

t. Poistenie sa vzt'ahuje na:
a) Súbor elektronických prístrojov

prvé riziko, na agregovanú poiŠtnú

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre 
.poistenie platia a rozsah poistenia určujú

9olrl9l]" strojov a elektronir,ý OĚp SE 3O7č.0112015,

a zariadení, 
_vedených v účtovnej evidencii poisteného, nasumu 33 194,00 EUR

VPP pre poistenie majetkua podmienky dojednané
č. MP 106, oPP -

v Rámcovej dohode

Adresa rizika:

pre bod a). podl'a účtovnej evidencie

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Spoluúčasti:

Pre bod a): 0,00 EUR
Poístený sa na každej poistnej udalosti podiel'a týmito sumamiz poistného plnenia.

5,

Ročné
poistné
v EUR

a) 6 %o(promile) z aoreoovAnei nnictnai
1 99,1 6

istné v EUR: 1 99,1 6

1iíllil|l]llii,tiiíl|iil1e q|5;_fi 
"l,!l : Ě 3 r o UP

lhr lomrc GeoP

l{Ašr r85-*očrÉ
síU§EllosTl,
YASA lsTořA



Vložka č.4
k poistnejzmluve

č. 080802383o

Úóinnost' poistenia

od 01,07.2015 (0:00 h)

do 30.06,2019 (24:00 h)

Poistenie strojov

t Poistenie sa vzt'ahuje na:
a SÚbor strojov, Prístrojov a zariadení, vedených v účtovnej evidencii poisteného, na prvériziko. na agregovanú póistnú sumu 33 194,00 ÉUR.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

pre poistenie platia a rozsah poistenialrčujú vpp pre_poistenie majetku č.Mp 106, opp prePoistenie strojov a eloektroniky oPP. Sr g'oz, zmtr]vne oo;1Áania'pie poistenie pojazdnýchstrojov a zariadenÍZD PST-2 a poistné poomient<y Jffin"n" v Rámcovej dohode č, O1/2o15.

3. Adresa rizika:

pre bod a) : podl'a účtovnejevidencie

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Ročné poistné
v EUR

a) 6 %o (promile) z aoreoovane ín
1 99,1 6

é poistné v EUR: 199,16

Spoluúčasti:

Pre bod a): 0,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podiel'a týmito sumami z poistného plnenia.

5,

h.b-.reG@@
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Vložka č, 5
k poistnejzmluve

č. 0BOB023B30

Účinnost' poistenia

od 01,07.2015 (0:00 h)

do 30.06.2019 (24:00 h)

Poistenie zodpovednosti za škodu

1 . Poistenie (základn é rlziká) sa vzt'ahuje na:

a) zodpovednost'poisteného za škodu, ktorá vznikne inému v súvislosti s činnost'ou poisteného
alebo vzt'ahom poisteného na základe Výpisu z obchodného registra platného v dobe
dojednania poistenia, ak poistený zodpovedá za škody v dósledku svojho konania alebo
vzt'ahu z doby trvania poistenia, na poistnú sumu 230 000,00 EUR, ktorá je limitom plnenia
poist'ovne pre jednu a všetky poistné udalost', Súčast'ou (automaticky krytá v základnom
poistení)je aj následná finančná škoda - ušlý zisk.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie zodpovednosti za škodu č ZP 606
a pre výrobkovú zodpovednost' ZVV 656 a poistné podmienky dojednané v Rámcovej dohode
ó,0112015

3, Adresa rizika: územie Slovenskej republiky ako aj územie ostatných európskych štátov okrem
Turecka

4. Sa a odklady pre výpočet poistného:
agregovaná poistná suma

EUR
Sadzba v %o koeficient

Limit pl.

spoluúčast'

Uzemie

Koef.
Ročné
poistné
v EUR

a) |230 000,00 5,57 1 1
1 2B1,1o

Celkové ročné poistné v EUR: 1 2B1,10

Spoluúčasti:

Pre všetky body: 0,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej uda|osti podiel'a týmito sumami z poistného plnenia

5,

l§!§



A Vložka č. 6
k poistnej zmluve

č. 0808023830

poistenie skIa

Účinnosť poistenia

od 01 .07.2015 (0:00 h)

do 30.06.2019 (24:00 h)

sa ,",ztahuje na:

:" : na prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu 6 639,00 EUR

l, §,:;,s'r- pcistenia, poistené riziká:

] : - - <-:- : nlalil, y,ord a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č. MP 106 a OPP - poistenie skla
: ! - ]:i a pcistné podmienky dojednané v Rámcovejdohode č. 01l2O15.

] :,:í,esa rizika:

].: -^l ct
- ý-J a) Pod l'a účtovnej evidencie

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Spoluúčasti:

Pre bod a). 0,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podiel'a týmito sumami z poistného plnenia.

5.

Ročné poistné
v EUR

a) 50 %o (promile) 4 agregovanej poistnej sumy 6 639,00 EUR 331,95

Celkové ročné poistné v EUR: 331,95

ffiffiil|liiiliilin:]:

Frř-_--

ffi



t

Platenie poistného

1. Poistený platí poistné na účet hlavného spolupoist'ovatel'a prevodným príkazom,

Bankové spojenie.
čísto účtu
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:

2. Splatnost'poistného

Splátka poistného
Splátka poistného
Splátka poistného
Splátka poistného

Slovenská sporitel'ňa, a.s.
SK2509000000000 1 7 5126457
355B
0BOB023B30

poistné sa bude platiť štvň'ročných splátkach a je splatné nasledovne
1 037,08 EUR je splatná 15.07. príslušného kalendárneho roka
1 037,08 EUR je splatná 15.í 0. príslušného kalendárneho roka

príslušného kalendárneho roka
príslušného kalendárneho roka

1 037,0B EUR je splatná 15.01.
1 037,08 EUR je splatná 15.04.

H lásenie poistných udalostí
Pojstnú udalost' pois!9!Ý hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing
škód - tel OB50 111 577.

Ďalšie dojednania
1, Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami účastníkov

zmluvY a ÚČinnosť dňom 1.7 2015 pričom minimálne deň pred účinnost'ou musí byt,
zverejnená na webovom portáli poistníka a to v rozsahu a spósobom určeným platnými
právnymi predpismi.

f ]T-],-I
;;l .;l

Súhiň póisfňého

|:iiPióirlé
,:|,',,,:'j,1,19,',,,,:1:1,

":,'|':')':an;,,?|:|!|||

,,,,,,,,,,nle,,,,,,,

CéikóÝái.i.p,ó.i sth,á
,,,,,,,',,.éú {ílá|,,|ý ;.:EIJR,,,

..1Ročné..

,plóíštne
iV,,E,U.Ril

Zivelné poistenie ano 9 787 019,8B 1 468,05

2 Poistenie proti odcudzeniu a vandalizmu
]nezistený páchatel'

áno
30B 706,00 668,87

Poistenie elektroniky ano 33 194,00 1 99,1 6

4, Poistenie strojov ano 33 194,00 1 99,1 6

5 Poistenie zodpovednosti za škodu áno 230 000,00 1 2B1,10

o. poistenie skla ano 6 639,00 331,95

Celkové ročné poistné v EUR: 4148,30



]r:,: ._:.:_^ >nt.^ _ 
-'-*vt Yul§lne| Zmluvy "vtvVU(,]í-| Zmluvných

;= 
=' :,iX 

"',ff[ [fi [.:j";}* ,í:,["" [ ď ]§, fr1: : 
vyp o ve da t,

i , -31, ''-lv(=lllc Zanlkne. | -'-\l|9J ,lllluvy, Výpovedná

ffi 
i**;ffi#il 

É?nťď,,**il#" 
:ž#i§:: :8,:i§{í i

i . ;.: ;:, 
,l n: "'ry:n'd§#;ffi J,,*il;,'il#ifu;

= 
_: .: .,á ;;l3§uf"",J:".f:i.

^-, c iSU/-3llc9 Gro,,^ 
';^X,'':'|_om Plnení u "á,,]ij']tUV€telia 

sá podiel,e..

; ;;:ffi 5ggP{ffi}fil,**;r-" -{rrra;§
',:Tjj:,:! . ,,;[1;:;ůi;i#o 

vYhotoveniach, z ktorych ,",*""i" obdrží 2
n 

i atnostou e 
-'-vllcl z Vynotovenia. z-'-'vvc|íl<l(Jfl, zktorych poistený obdrží 2. óáňoloui Účinnostbu tejto zmluvy dochár

TC,, , ,. 
e, ql o ,/_ A:^ 4 

"'I,vl uocnadza k zrušeniu poistnej zmluvy,.,.... dňa 2? 
"c brř VBratislave, dňa

t



o

§

,3
!

ě

?

z R

ol
ť l§

ř§

,! 9;

ž

§ť

ůi
Éi

.o

o

Eo

N

o
Eo
ooEo
N

E
o
.o

o

E
c
NoN

N ;9
]l

§-
6,9 a

^n!.;


