Vložka č. 2
k poistnej mluve

č. 80 – 8014800

Účinnosť poistenia
od 01.07.2011 (0:00 h)
do 30.06.2015 (24:00 h)

3

Poistenie pre prípad odcudzenia
1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) Súbor hnuteľného prevádzkového majetku, na prvé riziko, na poistnú sumu 2 468 491,88 EUR,
b) Súbor drobného hmotného majetku podľa operatívnej evidencie, na prvé riziko, na poistnú sumu
1 423 662,64 EUR,
c) Súbor cudzieho hmotného majetku, na prvé riziko, na poistnú sumu 288 152,92 EUR
d) Zásoby, na prvé riziko, na poistnú sumu 405 357,34 EUR,
e) Umelecké diela a zbierky, na prvé riziko, na poistnú sumu 587 027,62 EUR,
f) Obstaranie hmotných investícií, na prvé riziko, na poistnú sumu 3 000,00 EUR
g) Peniaze, ceniny a cennosti pod pevným uzáverom alebo v trezore – na prvé riziko, na poistnú sumu
70 325,43 EUR,
h) Peniaze, ceniny a cennosti, denná tržba, na prvé riziko, na poistnú sumu 37 016,78 EUR
i) Peniaze, ceniny a cennosti, preprava, na prvé riziko, na poistnú sumu 16 538,78 EUR,
j) Stavebné účasti nehnuteľností, na prvé riziko, na poistnú sumu 922 372,57 EUR,
k) Vandalizmus hnuteľný a nehnuteľný majetek, na prvé riziko, na poistnú sumu 1 078 554,62 EUR

2. 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.
Poistené riziká:
• OPP OV 206, čl. II, bod 1 (základné poistenie) pre body a) – j),
• OPP OV 206, čl. II, bod 2a (vandalizmus – nezistený páchateľ) pre bod k).
Odchýlne od ZD ST – Zmluvné dojednania pre poistenie vecí pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu,
spôsoby zabezpečenia sa dojednávajú spôsoby zabezpečenia podľa osobitných dojednaní uvedených
v bode 6 a v bode 2 tejto vložky.
Ročný limit plnenia pre všetky škody z rizika odcudzenie na každú jednotlivú organizáciu prijatú na základe
rámcovej dohody je 500 000,00 EUR.
Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa zmocnil poistenej
veci nasledujúcim spôsobom:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne
otvorenie,
do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom,
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
miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa zmocnil
krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jej
riadne otvorenie,
krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace poistenú
vec pred krádežou,
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,
lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému, jeho pracovníkovi
alebo inej osobe násilie alebo hrozbu násilia.
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3. Adresa rizika: územie SR + Európa

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Ročné poistné
v EUR
a)

1,00 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

2 468 491,88 EUR

2 468,49

b)

2,00 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

1 423 662,64 EUR

2 847,33

c)

1,00 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

288 152,92 EUR

288,15

d)

1,00 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

405 357,34 EUR

405,36

e)

2,00 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

587 027,62 EUR

1 174,06

f)

1,00 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

3 000,00 EUR

3,00

g)

6,00 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

70 325,43 EUR

421,95

h)

8,00 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

37 016,78 EUR

296,13

i)

12,00 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

16 538,78 EUR

198,47

j)

1,00 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

922 372,57 EUR

922,37

k)

10,00 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

1 078 554,62 EUR

10 785,55

Celkové ročné poistné v EUR:

19 810,86

5. Spoluúčasti:
Pre body a) až k): 33,00 EUR.
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Osobitné dojednania:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné
konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného
alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.
Dojednáva sa, že poistné krytie odcudzenie zahŕňa aj “vnútorný a vonkajší vandalizmus. / zistený
aj nezistený páchateľ/.
Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci
spáchané inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že vnikne do chráneného priestoru,
prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia.
Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spácha úmyselné poškodenie alebo
zničenie verejne prístupnej poistenej veci.
Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj
estetické poškodenie poistenej veci – poškodenie sprejermi , grafitmi a pod.
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 (čln, rebrík, vysúvacia plošina, korba
vozidla a pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia použiť pracovné pomôcky (kliešte, zvárací
prístroj, uhlová brúska a pod.)
Pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením
poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná
udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú
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8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením
doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú
časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná
suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov.
Predpísané zabezpečenie sa berie pre každý predmet poistenia samostatne.
Poisťovňa v prípade poistnej udalosti berie do úvahy otvor, cez ktorý páchateľ vnikol do objektu
(miestnosti).
Pokiaľ je dojednané (uvedené ako predmet poistenia s príslušnou poistnou sumou resp. sumou na
prvé riziko), poistenie sa vzťahuje na peniaze, ceniny a cenností v účtovnej evidencii poisteného a
na cudzie peniaze, ceniny a cenností (vrátane drahých kovov a výrobkov z nich), prevzatých za
účelom uschovania. Peniaze, ceniny a cennosti budú evidované v pokladničnej knihe, peňažnom
denníku alebo inej internej evidencii poisteného.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý má poistený
v správe alebo užíva na základe zmluvy, pokiaľ je uvedený jako predmet poistenia s príslušnou
poistnou sumou resp. sumou na prvé riziko.
Pre veci umeleckej a historickej hodnoty, zbierky sa dojednáva poistenie na účtovnú hodnotu
alebo na hodnotu stanovenú odbornou osobou, komisiou alebo znaleckým posudkom (ďalej len
„umelecká hodnota“). V prípade poistnej udalosti je hornou hranicou poistného plnenia účtovná
alebo umelecká hodnota.
Poistenie sa vzťahuje aj na krádež prenosných hnuteľných veci z uzamknutého motorového vozidla
s pevnou strechou, za podmienky, že poistené hnuteľné veci budú uložené v kufri alebo
uzatvárateľnej a uzamykateľnej schránke vozidla tak, že nie sú zvonku viditeľné (toto obmedzenie
neplatí pre sanitné vozidlá ). Poistná udalosť sa musí stať preukázateľne medzi 6,00 hod. až 22,00
hod., okrem prípadov, že je motorové vozidlo odstavené v uzamknutej garáži, alebo sa jedná
o špeciálne vozidlo s právom prednostnej jazdy.

1/ SPÔSOBY ZABEZPEČENIA HNUTEĽNÝCH VECÍ PROTI ODCUDZENIU
1/ Zabezpečenie vchodových dverí objektu (miestnosti) :
Tab. č.1
Poistná suma do 5 000,00 EUR
(vrátane)
Poistná suma do 8 300,00 EUR
(vrátane)
Poistná suma do 16 600,00
EUR
(vrátane)

uzamknutý objekt /bez špecifikácie uzamykacieho systému/
Alternatíva
1
Alternatíva
2
Alternatíva
1
Alternatíva
2

Alternatíva
1

Poistná suma do 33 200,00
EUR
(vrátane)
Alternatíva
2

Alternatíva
1

Poistná suma nad 33 200,00
EUR

Alternatíva
2

uzamknutý objekt /bez špecifikácie uzamykacieho systému/ + Elektronická
zabezpečovacia signalizácia (ďalej len „EZS“)
bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný
štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky
bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný
štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + EZS
bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný
štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší
bezpečnostný zámok, ktorý je možné nahradiť dvermi s viacbodovým
uzamykacím systémom.
bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný
štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + EZS vyvedená na políciu,
súkromnú bezpečnostnú službu (ďalej len „SBS“) alebo telefón oprávnenej
osoby
Bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci rozlomeniu a odvŕtaniu
vložky + pridaný ďalší bezpečnostný zámok, ktorý je možné nahradiť
dvermi s viacbodovým uzamykacím systémom. Dvere zabezpečené proti
vysadeniu
alebo zabezpečené dvojitou závorou s uzamykateľnou
bezpečnostnou zámkou.
Bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci vytlačeniu , rozlomeniu a
odvŕtaniu vložky, ďalej prídavný bezpečnostný zámok + EZS vyvedená na
políciu alebo SBS.
Bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci rozlomeniu a odvŕtaniu
vložky + pridaný ďalší bezpečnostný zámok, ktorý je možné nahradiť
dvermi s viacbodovým uzamykacím systémom. Dvere zabezpečené proti
vysadeniu
alebo zabezpečené dvojitou závorou s uzamykateľnou
bezpečnostnou zámkou + trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna
služba
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Ostatné stavebné otvory musia byť zabezpečené stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknut bez
ich poškodenia, bez kľúča alebo bez elektronického pomocného zariadenia.
Pozn.: V prípade, ak je zabezpečenie miestnosti vyššie ako zabezpečenie objektu, poisťovňa berie do
úvahy toto zabezpečenie miestnosti.
2/ Pre prípad krádeže dennej tržby v čase prevádzky sa dojednáva nasledovný spôsob
zabezpečenia:
1) Pre dennú tržbu peňazí, ktoré nie sú z prevádzkových dôvodov uložené počas prevádzky
v uzamknutých trezoroch v čase:
a) od prevzatia peňazí oprávnenou osobou po uloženie do pokladne alebo zásuvky,
b) uloženia peňazí v pokladni
c) prenosu peňazí oprávnenou osobou do trezoru v mieste poistenia musia byť splnené
nasledujúce bezpečnostné opatrenia:





nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby,
pokladňa alebo zásuvka môže byť otvorená len v čase manipulácie s peniazmi,
v prípade, keď je v jednej pokladni alebo zásuvke uložených viac ako 2 700,00 EUR ,
musia byť tieto bezodkladne uložené a uzamknuté do trezora,
prenos dennej tržby do trezora v mieste poistenia musí byť vykonávaný oprávnenou
osobou, bez neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou.

2) Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby, denná tržba musí byť uložená:
a) do výšky 2 700,00 EUR pod pevným uzáverom v uzamknutej miestnosti
b) do výšky 16 600,00 EUR v uzamknutom trezore. Miestnosť v ktorej sa trezor nachádza musí byť
v dobe neprítomnosti uzamknutá, okná miestnosti musia byť zatvorené.
3/ Pre prípad krádeže peňazí , cenín, cenností a drahých kovov z bezpečnostných schránok
(trezorov) sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:
Poistná suma (EUR) :

Alternatívy
zabezpečenia

do 1 000,00 EUR
(vrátane)
do 2 500,00 EUR
(vrátane)
Alternatíva 1

do 5 000,00 EUR
(vrátane)

Alternatíva 2

Alternatíva 1

nad 5 000,00 EUR

Alternatíva 2

Bezpečnostná schránka
(trezor)

Vchodové dvere objektu (miestnosti) :

pevný
uzáver
(okrem
prenosných schránok)

uzamknutý objekt /bez špecifikácie uzamykacieho
systému/

Trezor pripevnený k stene
alebo podlahe alebo trezor
o minimálnej hmotnosti 90 kg)

uzamknutý objekt /bez špecifikácie uzamykacieho
systému/

Trezor pripevnený k stene
alebo podlahe alebo trezor
o minimálnej hmotnosti 90 kg)
Trezor pripevnený k stene
alebo podlahe alebo trezor
o minimálnej hmotnosti 90 kg)

uzamknutý objekt /bez špecifikácie uzamykacieho
systému/
+
Elektronická
zabezpečovacia
signalizácia (ďalej len „EZS“)
bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca
vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci
rozlomeniu a vylomeniu vložky + ďalší pridaný
zámok.

Trezor zabudovaný v stene
alebo
podlahe,
alebo
pancierová
pokladnica
s dvoma
bezpečnostnými
zámkami,
alebo
trezor
o minim. Hmotnosti 150 kg

Bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca
vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci
rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší
zámok + EZS vyvedená na políciu alebo SBS

Trezor zabudovaný v stene
alebo
podlahe,
alebo
pancierová
pokladnica
s dvoma
bezpečnostnými
zámkami,
alebo
trezor
o minim. Hmotnosti 150 kg

Bezpečnostný uzamykací systém
zabraňujúci
rozlomeniu a odvŕtaniu vložky + pridaný ďalší
bezpečnostný zámok, ktorý je možné nahradiť
dverami s viacbodovým uzamykacím systémom.
Dvere zabezpečené proti vysadeniu
alebo
zabezpečené dvojitou závorou s uzamykateľnou
bezpečnostnou zámkou + trvalá strážna fyzická
ochrana alebo strážna služba.
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Ostatné stavebné otvory musia byť zabezpečené stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknut bez
ich poškodenia, bez kľúča alebo bez elektronického pomocného zariadenia.
4/ Spôsoby zabezpečenia prepravy peňažných zásielok, cenín poslom
Poistná suma do 1 700,00
(vrátane)
Poistná suma do 3 400,00
(vrátane)

EUR

Poistná suma do 16 600,00
(vrátane)

EUR

poistený alebo ním poverený pracovník + bezpečnostný kufrík a ďaľšia osoba vybavená
obuškom, prípadne ozbrojená strelnou zbraňou

Poistná suma do 33 200,00
(vrátane)

EUR

poistený alebo ním poverený pracovník + bezpečnostný kufrík alebo iný predpísaný spôsob
uloženia a jedna osoba ozbojenou strelnou zbraňou

Poistná suma do 166 000,00
(vrátane)

EUR

poistený alebo ním poverený pracovník + bezpečnostný kufrík alebo iný predpísaný spôsob
uloženia a dve osoby ozbojené strelnou zbraňou

Poistený alebo iná, nim poverená osoba + vhodný kufrík / taška

EUR
poistený alebo ním poverený pracovník + vhodný kufrík / taška a ďaľšia poverená osoba

„Pri preprave peňazí prepravovaných poslom právo na plnenie vzniká, ak poistený alebo iná osoba
poverená prevzatím peňažnej zásielky bola pri doprave hodnôt jej zverených z miesta určenia olupená o
tieto hodnoty. Preprava sa uskutoční z adresy rizika najbližšou možnou trasou do peňažného ústavu,
pošty alebo z nich do adresy rizika a preprava nebude až do miesta určenia prerušená. Osoba
prepravujúca peniaze sa považuje za posla iba vtedy, ak je staršia ako 18 rokov, fyzicky a duševne
spôsobilá. Poistenie sa vzťahuje i na prípady, keď páchateľ v čase bezprostredne pred alebo po preprave
peňažnej zásielky použije proti poistenému, jeho pracovníkovi alebo inej osobe poverenej poisteným,
násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia. Poistenie sa vzťahuje i na odcudzenie alebo stratu
prepravovaných peňazí pri dopravnej alebo inej nehode, pri ktorej bol posol zbavený možnosti zverené
peniaze opatrovať.“

