Číslo poistnej zmluvy 11—317044

POISTNÁ ZMLUVA

Pois

Poistenie zodpovednosti za škodu
Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
|čo: 31322051 DIČ: 2020800353
Obchodnom
v
registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/8
zapísaná
iBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
(ďalej len „poisťovateľ“)
a
Obec Mikušovce, Mikušovce 22, 01857 Mikušovce
IČO 00317527 / DIČ 2020610944
zapísaná v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR
SK NACE: 84110
e—mail: obecnyurad©míkusovcesk
IBAN SK SK57 5600 0000 0044 8194 1001, BIC: KOMASK2X
(ďalej len „poistník a poistený“)
uzavierajú podľa 5 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964_Zb., v znení neskorších zmien a
doplnkov
1

poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu
Poistná doba: od 01.02.2020

nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení potvrdenia o jej zverejnení poist'ovatel'oví,
alebo ak takéto potvrdenie nebolo poist'ovatel'ovi doručené v deň nasledujúci po dni jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku pokiaľ bola zverejnené na návrh poist'ovatel'a (ust. %
5a zák. č. 211/2000 Z. z. a š47a ods. 2 Občianskeho zákonníka) na dobu neurčitú

Poistné obdobia:

odo dňa a mesiaca, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom a mesiacom účinností
poistnej zmluvy, príslušného kalendárneho roka
do dňa, ktorý predchádza dňu a mesiacu, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom
a mesiacom účinnosti poistnej zmluvy. bezprostredne nasledujúceho kalendárneho roka

Článok

Pre toto poistenie platia:

1

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti VPPZ/1018 (ďalej len „VPPZ“)
. Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZHVZ/1018

(ďalej len

„ODZ-VZ“),

ktoré sú priložené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej súčasť.
Predmetom poistenia sú činnosti vykonávané na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.

Súčasťou poistnej zmluvy je aj:
. Príloha č. 1 Výpis zo štatistického registra organizácií
Územná platnosť

poistenia
Limit poistného
plnenia poistná
suma

Slovenská republika
za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia

——

l+098+01+03+0819
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Zakladny rozsah p0|sten|a

Poistná suma

Všeobecná zodpovednost"za škodu

3500000 EUR

Spoluúčasť

.

Pripoistenia k základnému rozsahu

Sublimit

Údržba miestnych komunikácií
Ročné poistné s daňou spolu

1.

.

.

Vsúlade sustanovením čl.3 ods.

1500000 EUR

3

50,00 EUR

Spoluúčasť
10%, min. 100,00 EUR

Ročné poistné
s daňou
225,49 EUR
Roínäapícgštne
11,83 EUR
237,32 EUR

článok 2
Zvláštne dojednania
ODZ-VZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje

aj na

zodpovednosť za škodu vzniknutú poskytovaním sociálnej služby, ktorú poistený vykonáva na základe
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a na základe zápisu do registra poskytovateľov
sociálnych služieb (s výnimkou ošetrovateľskej starostlivosti).
Okrem výluk uvedených v čl. 11 VPPZ, čl. 5 ODZ-VZ a v súlade s ustanovením čl. 11 ods. 3 VPPZ sa
dojednáva že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú podávaním
liekov a liečiv v akejkoľvek podobe.
V súlade s ustanovením čl. 3 ods. 3 ODZ-VZ sa dojednáva že poistenie sa vztahuje aj na
zodpovednost poisteného počas organizovama kulturnych a/alebo spoločenských podujatí.
Okrem výluk uvedených v čl. 11 VPPZ, čl. 5 ODZ—VZ a v súlade s ustanovením čl. 11 ods. 3 VPPZ sa
dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú:
a) pri usporadúvaní leteckých podujatí,
b) pri usporadúvaní motoristických podujatí,
0) na peniazoch, klenotoch a iných cennostiach,
d) na veciach patriacich účinkujúcim a ich realizačnému timu,
e) na aparatúre a na zvukovej a svetelnej technike,
f) v dôsledku zrušenia alebo prerušenia akcie, podujatia.
Okrem výluk uvedených v čl. 11 VPPZ, čl. 5 ODZ-VZ a v súlade s ustanovením čl. 11 ods. 3 VPPZ sa
poistenie nevzťahuje ani na zodpovednosť za škody vzniknuté:
a) v dôsledku nezákonného rozhodnutia, nariadenia vydaného poisteným,
b) z činnosti, ktoré na základe zmluvy s poisteným vykonávajú obchodné spoločnosti alebo
samostatne zárobkovo činné osoby,
c) pri alebo v súvislosti so zberom a prepravou iného ako nebezpečného odpadu,
d) 2 výkonu vlastníckeho práva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce,
e) nedodaním tepla alebo iných energii,
f) prevádzkou školského alebo predškolského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je poistená obec,
bez ohľadu na to, či má toto zariadenie právnu subjektivitu,
g) výkonom činnosti dobrovoľného hasičského zboru,
h) výkonom činnosti obecnej policie
i) v súvislosti s činnosťou prevádzkovania domova sociálnych služieb pre deti a dospelých.
Článok 3

Pripoistenia
Pripoistenie údržby a správy miestnych komunikácií
súlade s ustanovením čl. 3 ods. 3 ODZ-VZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť

V

za škody podľa zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon v znení neskorších predpisov, ktorých príčinou boli
závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov.
Pripoistenie sa vzťahuje na miestne komunikácie určené pre chodcov a na chodníky, ktoré sú vo
vlastníctve obce.
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Článok 4
Výška a splatnosť poistného
Druh poistného
Poistné s daňou za poistné obdobie

Frekvencia platenia

Datum splatnosti v prvom poistnom

obdobi

bežné
237,32 €
ročne
deň účinnosti poistnej zmluvy

v deň a mesiac, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom
a mesiacom účinnosti poistnej zmluvy príslušného
kalendárneho roka (ak takýto deň v mesiaci nie je, je dňom
obdobiach
splatnosti poistného posledný deň tohto mesiaca)
Prve poistné zaplatené
bezhotovostne
Druh avíza
poštová poukážka
Účet pre úhradu
SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
11317044
Variabilný symbol
Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o
zmene a doplnení niektorých zákonOv účinného od 01.01.2019.
Dátum splatnosti v ďalších poistných

Čláňok 5

Záverečné ustanovenia

.

.

.

.

.

Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že toto sa považuje za doručené
poist'ovatel'ovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia potvrdenia
prostriedkami elektronickej komunikácie.
Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný
zverejniť túto poistnú zmluvu do 3 dní od jej uzavretia najneskôr však jeden deň pred účinnosťou
poistnej zmluvy, a zároveň vydat" poisťovateľovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy
bezodkladne po jej zverejnení.
V prípade, ak poistník riedoručí poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy v lehote
do dvoch mesiacov od jej uzavretia, bude sa mať za to, že k uzavretiu tejto poistnej zmluvy nedošlo.
To neplatí ak v tejto lehote poda poist'ovatel návrh na zverejnenie tejto poistnej zmluvy v Obchodnom
vestníku.
Práva a povinnosti poisteného, poistnika a poist'ovatela sú upravené vo vyššie uvedených
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú
súčasť poistnej zmluvy.
Poistený svojim podpisom potvrdzuje, že poist'ovateľje oprávnený počas trvania poistenia poskytovat"
tretím osobám informacie o platnosti tejto poistnej zmluvy ako aj informácie o poistnej zmluve
v rozsahu Obchodné meno poisteneho, adresa poisteného, IČO poisteného, číslo poistnej zmluvy,
poistný produkt, poistná suma a tiež informáciu o úhrade poistného.
Poistník svojím podpisom potvrdzuje, Že:
a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
b) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:
- vyššie uvedené poistné podmienky,
Informačný dokument o poistnom produkte — Poistenie zodpovednosti za škodu,
- Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.
Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
-—

.

—

.
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strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto
Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

8. Zmluvné
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Číslo obchodnej zmluvy:
Meno získateľa:
Cislo získateľa/panel:
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AIIRisk,s.r.o.
PANEL 6
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Tento informačný dokument Vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu
práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, znením Všeobecných poistných
podmienok poistenia zodpovednosti za škodu a Osobitných dojednaní.

0

aký typ poistenia ide?
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu je určené na ochranu pred nepredvídanými udalosťami, ktorými môžete spôsobiť škodu
poškodenému tretej osobe pri vykonávaní Vašich podnikateľských činností a to v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych
predpisov.
—

Čo nie je predmetom poistenia?

Čo je predmetom poistenia?

za škodu spôsobenú pri vykonávaní
podnikateľských činností, ktoré máte uvedene vpríslušnom
registri alebo ich vykonávate
na základe príslušných
oprávnení,
zodpovednosťza škodu vyplývajúcu zo vzťahu k nehnuteľnosti,
ktorú vlastníte a/alebo užívate za účelom výkonu svojich
činností,
zodpovednosť za škodu na veciach [odložených alebo
vnesených návštevníkmi,
zodpovednost" za škodu na odložených veciach Vašich

zodpovednosť

zamestnancov,
za predpokladu, že za vzniknutú škodu
predpisov zodpovedáte.

v zmysle platných právnych

všeobecnej zodpovednosti máte právo, aby
poisťovateľ za Vás uhradil nároky poškodeného za:
škodu na zdraví,
»
škodu na veci,
následnú majetkovú škodu vrátane ušlého zisku,
náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vynaložených
zdravotnou poisťovňou a dávok vynaložených Sociálnou
poisťovňou uplatnených 'vočl poistenému,
náklady právneho zastúpenia, ak sa k tomu poisťovateľ
zaviazal.

V rámci poistenia

.

sa to v poistnej zmluve dohodlo poistená je aj
zodpovednosťza škodu, ktorá vznikne poškodenému — tretej
osobe vadou výrobku, ktorý ste uviedli do obehu,

.

zodpovednosťza environmentálnu škodu

Ak

k podnikateľská činnosť, ktorá v čase uzavretia poistnej zmluvy
nebola uvedená v príslušnom registri alebo oprávnení,
x podnikateľská činnosť, pri ktorej povinnosť uzavrieť poistenie
ukladávšeobecný záväzný právny predpis,
škoda na večiach dodaných poi'steným,
škoda spôsobená zamestnancovi poisteného,
škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla,
škoda spôsobená nehnuteľnosťou, ktorú poistený užíva

xxxx

protiprávne,

škoda spôsobená nehnuteľnosťou, ktorá je chátrajúca,
opustená a neudržiavaná,
x škoda spôsobená v súvislosti s vlastníctvom alebo

X

&

x
><

prevádzkovaním letiska, heliportu, v súvislosti s riadením
letovej prevádzky, pozemnej obsluhy lietadiel,
škoda spôsobená v súvislosti s vlastníctvom, údržbou alebo
prevádzkovaním železničných dráh, lanoviek, koľajových
dopravných prostriedkov, zábavných parkov, toboganov,
lanových centier, motokárových dráh, štadiónov, prístavov,
dokov, môl, prístavisk, baní, lomov, ťažbou a stavbou tunelov
a mostov,
strata, zničenie alebo poškodenie samotného výrobku,
škoda spôsobená vadnými výrobkami, ktoré neboli uvedené
do obehu.

Týkajú

sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistenie sa nevzťahuje najmä na:
škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti pred
začiatkom poistenia,
škodu spôsobenú úmyselne,
škodu prevzatú
nad rámec stanovený právnymi

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej
sumy uvedenej v poistnej zmluve.
Dojednané poistenia sú menovite uvedené v poistnej zmluve.

ms;

-

em

am

predpismi,
škodu spôsobenú uložením pokuty & akýchkoľvek iných
sankcií a platieb alebo penále, ktoré majú charakter

sankcie, poistenému,
škodu spôsobenú schodkom na zverených hodnotách a
rozdieloch zistených pri inventarizácii,
škodu spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnou,
inváziou, občianskou
vojnou, vzburou, revolúciou,
povstaním, štrajkami, zásahom orgánov štátnej moci,
škodu spôsobenú vadnými výrobkami ako sú: lietadlá,
motorové vozidlá a motocykle, lieky, liečivá, tabak a
tabakové výrobky, farbivá, kozmetika, hotový betón a
stavebné prefabrikáty.
Uplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných
aaa/4»

_

podmienkach.
VZ_1018
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Kde

“

sa na mňa vzťahuje krytie?

V

poistnej zmluve"je možné ako územnú platnost poistenia dohodnúť územie Slovenskej republiky, Slovenskej a Českej republiky,
štátov Európskejúnie vrátane Lichtenštajnska, Nórska Švajčiarska a lslandu, alebo celý svet s výnimkou USA/Kanady.

Aké mám povinnosti?

.

pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy
. odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovatel'a, ktoré sa týkajú dojednaného poistenia a ktoré sú rozhodujúce
pre uzavretie poistnej zmluvy,
umožniť poisťovatel'ovi na požiadanie kontrolu podkladov na uzavretie poistenia alebo výpočet poistného,

.
-,

poistnej zmluvy
' počas trvaniavšetko
úsilie

.

-

vynakladať
a využívať všetky prostriedky a možnosti na predchádzanie škodám,
oznámiť
písomne
poisťovateľovi bez zbytočného odkladu každú skutočnosť, ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku
ktorému došlo po uzavretí zmluvy, ako všetky zmeny v údajoch, ktoré bolipodkladom pre uzavretie poistnej zmluvy,
oznámiť poist'ovatel'ovi, že ste uzavreli poistenie zodpovednostiza škodu u-iného poisťovatel'a,
dodržiavať d'alšie povinnosti ustanovené právnymi predpismi,
ak nastane poistná udalosť
urobit všetky potrebné opatrenia aby vzniknutá škoda bolaco najmenšia
oznámiť poisť'ovatelovi písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní po zistení škody, vznik udalosti, ktorá by mohla byt
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie,
spolupracovať s poisťovatel'om pri zistovani príčin a rozsahu poistnej udalosti
dať poist'ovatel'ovi všetky vysvetlenia a dovoliť mu vykonať vyšetrovania potrebné na zistenie okolností rozhodujúcich pre jeho
povinnosť poskytnúť poistné plnenie.
i

.

.
.
-

.
-

.

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach..

Kedy a ako uhrádzam platbu?
prípade poistenia na dobu určitú je poistné splatné naraz, ku dňu začiatku poistenia.
pripade poisteniana dobu neurčitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dňom. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
V

V

poistnej zmluve je možné dojednať úhradu poistného v splátkách — frekvencia platby poistného: ročne / polročne / štvrťročne.
Poistné je možné uhradiť bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisťovne v hotovosti príp. prostredníctvom
platobnej karty cez platobný terminál.

V

Podrobnú informáciu ohľadne frekvencie platby, výšky a dátumuI—ov splatnosti poistného nájdete v poistnej zmluve.

Kedy začína a kedy končí krytie?
PO|stenie sa uzatvára na:
- dobu určitú, t. 2. konkrétnu dobu ohraničenú dátumami od do.
Poisteniezačína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa označeného v poistnej zmluve ako platnosť poistenia od.
Poistenie končí 24. hodinou stredoeurópskeho času dňa označeného v poistnej zmluve ako platnosť poistenia do.
alebo
. dobu neurčitú, t. 2. koniec poistenia nie je vopred stanovený.
Poistenie začína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa označeného v poistnej zmluve ako platnosť poistenia od.
—-

Ako môžem zmluvu vypovedať?

D

,/

-----

spôsobom:

“02,517,5557'
0|s nú zmluvu je možné písomne zrušiť nasledovným
8—
's
Al
2
doručená
do
mesiacov
uzatvorení
dňovou
výpovednou
lehotou
po jej
. výpoveďou
druhej strane po tejto
lehote poistenie zaniká ku koncu prveho poistného obdobia.
. výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveď doručená druhej strane najneskôr šest týždňov pred koncom poistného
obdobia. Ak túto lehotu nestíhnete dodržať poistenie automaticky zaniká ku koncu nasledujúceho poisteného obdobia. To neplatí,
ak došlo kzmene výšky poistného apoisťovatel' neoznámil poistnikovi novú výšku poistného najneskôr desať týždňov pred

.
.

uplynutím poistného obdobia.
dohodou poistníka a poist'Uovatela vrámci ktorej musi byt jednoznačne určený dátum zániku poistenia,
oznámenia tejto udalosti poisť'ovatelovi. Poistenie zanikne po uplynutí
po každej poistnej udalosti, najneskôr do trociyesíäcov
“
jedného mesiaca odo dňa doručer "
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