Poistná zmluva na poistenie majetku
a zodpovednosti za škodu
č. 80 – 8014800
Účinnosť poistenia :

od 01.07.2011 (0:00 h)

do 30.06.2015 (24:00 h)

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Centrála spoločnosti
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
v zastúpení: Mgr. Zdeno Gossányi
Klaudia Volnerová
IČO:
IČ DPH:

, člen predstavenstva
, člen predstavenstva

00 585 441
SK2020527300

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B
(ďalej len „poisťovňa“)
a
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Źilina
v zastúpení: Ing. Juraj Blanár

, predseda Žilinského samosprávneho kraja

IČO:
37 808 427
IČ DPH:
(ďalej len „poistník a poistený“)
a organizácie a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
(ďalej len „poistený“)
uzatvárajú

podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poistení (ďalej len
zmluva). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP), osobitné
poistné podmienky (ďalej len OPP), zmluvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré upravujú
jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.
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Súhrn poistného
Číslo
vložky

Poistené
áno - nie

Druh

Celková poistná
suma v EUR

Ročné poistné
v EUR

1.

Živelné poistenie

áno

1 188 843 501,26

166 438,08

2.

Poistenie proti odcudzeniu

áno

7 300 500,58

19 810,86

3.

Poistenie prerušenia prevádzky – živelné

nie

0,00

0,00

4.

Poistenie strojov

áno

12 398 954,62

18 598,43

5.

Poistenie prerušenia prevádzky – strojné

nie

0,0

0,00

6.

Poistenie elektroniky /ALL RISK/

áno

3 611 248,70

10 833,75

7.

Poistenie skla

áno

211 877,25

4 237,54

8.

Poistenie vnútroštátnej dopravy

nie

0,00

0,00

9.

Poistenie zodpovednosti za škodu

áno

5 000 000,00

21 830,00

Celkové ročné poistné v EUR :

219 918,66

Celkové poistné na dobu 4 – och rokov

879 674,64

Platenie poistného
1. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:

Slovenská sporiteľňa
0175126457 / 0900
3558
0808014800

2. Cena je stanovená podľa Z.č. 18/1996 Z.z. o cenách.
3. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť štvrťročných splátkach podľa výmeru (faktúry) je
splatné do 30 dní od doručenia poistenému, pričom nebude účtovaná prirážka za
področnosť. Za prírastky alebo aktualizáciu poistných súm v poistení poisťovňa upraví
poistné na základe vyúčtovania poistného (doúčtovanie poistného, prípadne dobropis), ktorý
je splatný do 30 dní od doručenia vyúčtovania poistného poistenému.
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Hlásenie poistných udalostí
Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing
škôd - tel. 0850 111 577.

Ďalšie dojednania
1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné
poistné podmienky (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“),
Zmluvné dojednania uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy a Príloha č. 1 – Zoznam
organizácií a subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Všetky vymenované poistné
podmienky, zmluvné dojednania a prílohy sú nedeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy
a poistený svojim podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.
2. Poistenie sa dojednáva na nové ceny. V prípade poistenia na nové ceny uhradí
poisťovateľ primerané náklady na opravu alebo znovuzriadenie poškodenej alebo zničenej
veci až do výšky nákladov na jej znovunadobudnutie ku dňu vzniku poistnej udalosti,
zníženú o cenu použiteľných zvyškov, najviac však poistnú sumu stanovenú v zmluve.
3. Poistenie sa dojednáva na l. riziko. Pod pojmom “poistenie na 1. riziko” sa rozumie
“poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy – ak v priebehu poistného
obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na
poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú 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.
4. Pri poistení na 1. riziko poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
5. Poistné sadzby pre výpočet poistného uvedené v rámcovej dohode sú záväzné a
nemenné po celú dobu trvania zmluvy. Zmeny poistných súm budú vykonávané aktuálne
podľa požiadaviek poisteného a podľa stavu poisteného majetku.
6. Na základe rámcovej dohody budú uzatvorené poistné zmluvy/zmluva pre jednotlivé
subjekty obstarávateľa, pričom v každej zmluve budú použité poistné sadzby dohodnuté
v rámcovej dohode s možnosťou prehodnotenia spôsobu poistenia majetku z časových
cien na nové ceny, modifikované alebo iné ceny.
7. Samostatným finančným agentom v tomto poistení je Respect Slovakia, s.r.o., Valova 38,
921 01 Piešťany, IČO: 34 107 061
8. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať
poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná
lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
9. Poistné obdobie je 1 rok.
10. Poistná zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach.

Poistník vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov dáva súhlas KOOPERATIVE
poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len poisťovňa) aby jeho osobné údaje získané v súvislosti s touto
poistnou zmluvou spracovávala v rámci svojej činnosti po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie práv a povinností
vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy. Zároveň dáva súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytovala do iných
štátov pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy, pri
poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve a združeniam
týchto subjektov.
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V

Žiline

dňa 30.06. 2011

V

Bratislave

dňa

30.06.
2011

pečiatka a podpis poisteného

pečiatka a podpis poisťovne

Žilinský samosprávny kraj

KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna
Insurance Group

