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Doložka K20 
 
V zmysle bodu 68. Osobitných ustanovení VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a hnuteľných vecí OUMA VPP NP 2020 
sa dojednáva, že ak dôjde k odcudzeniu poistených vecí krádežou vlámaním alebo lúpežou, poisťovateľ poskytne 
poistné plnenie za jednu poistnú udalosť v súčte za všetky poistené veci maximálne do výšky limitov, ktoré sú uvedené 
v TABUĽKÁCH 1 až 10, a to v závislosti od spôsobu a kvality prvkov zabezpečenia, ktoré páchateľ v  dobe poistnej 
udalosti preukázateľne prekonal. 
 
 

Hnuteľné veci okrem peňazí, cenín, cenných papierov, cenností, vecí zvláštnej hodnoty 
a strojov umiestnené v uzamknutých priestoroch stavieb 

 
TABUĽKA č. 1 

MÚR, STROP, PODLAHA 
Zabezpečenie funkčnou elektrickou 
zabezpečovacou signalizáciou (EZS) 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), 
ktoré páchateľ prekonal 

bez EZS EZS AOV EZS ATV EZS PCO 

Limit poistného plnenia (€) 

M0 Múr, strop, podlaha bez špecifikácie. 2 000 3 000 4 000 5 000 

M1 

Tehlový múr hrúbky minimálne 100 mm, alebo betónový múr hrúbky 
minimálne 50 mm bez oceľovej výstuže, alebo sadrokartónová priečka 
vystužená plechom hrúbky minimálne 1 mm, alebo múr z iného, z hľadiska 
mechanickej odolnosti proti vlámaniu, ekvivalentného materiálu. 

10 000 20 000 50 000 100 000 

M2 

Tehlový múr hrúbky minimálne 200 mm, alebo železobetónový múr hrúbky 
minimálne 100 mm, alebo sadrokartónová priečka vystužená plechom hrúbky 
minimálne 1 mm z oboch strán priečky,  alebo múr z iného,  
z hľadiska mechanickej odolnosti proti vlámaniu, ekvivalentného materiálu. 

40 000 70 000 150 000 400 000 

M3 
Tehlový múr z plných pálených tehál alebo pórobetónu hrúbky 
minimálne 300 mm, alebo železobetónový múr hrúbky minimálne 150 mm. 

70 000 150 000 300 000 600 000 

V prípade vlámania cez strop alebo podlahu musí strop alebo podlaha vykazovať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti 
vlámaniu ako múr definovaný v príslušnom stupni zabezpečenia. 

 
TABUĽKA č. 2 

VSTUPNÉ DVERE 
Zabezpečenie funkčnou elektrickou 
zabezpečovacou signalizáciou (EZS) 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), 
ktoré páchateľ prekonal 

bez EZS EZS AOV EZS ATV EZS PCO 

Limit poistného plnenia (€) 

D0 Vstupné dvere bez špecifikácie. 2 000 3 000 4 000 5 000 

D1 
Vstupné plné dvere sú: uzamknuté kombináciou zámku s  bezpečnostnou 
cylindrickou vložkou a bezpečnostného kovania alebo uzamknuté 
bezpečnostným visiacim zámkom.  

5 000 20 000 100 000 200 000 

D2 
Vstupné plné dvere sú: uzamknuté kombináciou zámku s  bezpečnostnou 
cylindrickou vložkou a bezpečnostného kovania, vybavené zábranami proti 
vysadeniu a vyrazeniu.  

10 000 50 000 150 000 400 000 

D3 

Vstupné vystužené dvere sú: uzamknuté kombináciou zámku s  bezpečnostnou 
cylindrickou vložkou a bezpečnostného kovania, vybavené zábranami proti 
vysadeniu a vyrazeniu, 
zárubne dverí majú zabezpečenie proti roztiahnutiu.  

20 000 100 000 200 000 500 000 

D4 

Vstupné vystužené dvere sú: uzamknuté kombináciou viacbodového 
rozvorového zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostného 
kovania, 
zárubne dverí majú zabezpečenie proti roztiahnutiu.  

50 000 150 000 300 000 600 000 

V prípade vlámania cez sklenenú výplň vstupných dverí sa použije Tabuľka č. 3. 



  Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | ProFi Extra 

Doložka_K20_v8 2/8 

TABUĽKA č. 3 

OKNO, INÁ PRESKLENÁ ČASŤ, ZVONKU PRÍSTUPNÝ STAVEBNÝ OTVOR, 
SKLENENÁ VÝPLŇ DVERÍ 

Zabezpečenie funkčnou elektrickou 
zabezpečovacou signalizáciou (EZS) 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), 
ktoré páchateľ prekonal 

bez EZS EZS AOV EZS ATV EZS PCO 

Limit poistného plnenia (€) 

O1 
Okno alebo iná presklená časť, ktorého dolná časť je nižšie ako 2,5 m 
nad okolitým terénom alebo nad priľahlými ľahko prístupnými konštrukciami. 

10 000 50 000 100 000 400 000 

O2 

Okno, iná presklená časť alebo zvonku prístupný stavebný otvor, ktorého dolná 
časť je umiestnená nižšie ako 2,5 m nad okolitým terénom alebo 
nad priľahlými ľahko prístupnými konštrukciami, je vybavené funkčnou 
okenicou, alebo funkčnou roletou, alebo funkčnou mrežou, alebo 
bezpečnostnou fóliou, alebo bezpečnostným zasklením. 

50 000 200 000 300 000 600 000 

O3 
Okno alebo iná presklená časť, ktorého dolná časť je umiestnená 
vo výške 2,5 m alebo vyššie nad okolitým terénom alebo nad  priľahlými 
ľahko prístupnými konštrukciami. 

50 000 200 000 300 000 600 000 

 
 

Hnuteľné veci okrem peňazí, cenín, cenných papierov, cenností,  vecí zvláštnej hodnoty 
a strojov umiestnené na voľnom priestranstve mimo uzamknutých priestorov stavieb 

 
TABUĽKA č. 4 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), 
ktoré páchateľ prekonal 

Limit poistného 
plnenia (€) 

VP1 
Poistené veci, ktoré nie je možné pre ich značnú hmotnosť, objem alebo z prevádzkových dôvodov umiestniť 
do uzamknutého priestoru stavby, sú umiestené na voľnom priestranstve, ktoré je vybavené funkčným oplotením. 

2 000 

VP2 
Poistené veci, ktoré nie je možné pre ich značnú hmotnosť, objem alebo z prevádzkových dôvodov umiestniť 
do uzamknutého priestoru stavby, sú umiestené na voľnom priestranstve, ktoré je vybavené funkčným oplotením 
a sú strážené najmenej jednočlennou strážnou službou. 

30 000 

VP3 

Poistené veci, ktoré nie je možné pre ich značnú hmotnosť, objem alebo z prevádzkových dôvodov umiestniť 
do uzamknutého priestoru stavby, sú umiestené na voľnom priestranstve, ktoré je vybavené funkčným oplotením 
a sú strážené najmenej jednočlennou strážnou službou ozbrojenou funkčnou nabitou služobnou strelnou 
zbraňou pripravenou na obranu alebo sprevádzanou služobným psom. 

50 000 

 
 

Peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvláštnej hodnoty umiestnené v uzamknutých 
úschovných objektoch v uzamknutých priestoroch stavieb 

 
TABUĽKA č. 5 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), 
ktoré páchateľ prekonal 

Zabezpečenie funkčnou elektrickou 
zabezpečovacou signalizáciou (EZS) 

bez EZS EZS AOV EZS ATV EZS PCO 

Limit poistného plnenia (€) 

T1 
Príručná pokladnica, registračná pokladnica alebo iný z pohľadu zabezpečenia 
proti odcudzeniu porovnateľný úschovný objekt.  
Tento stupeň zabezpečenia platí len pre peniaze a ceniny. 

4 000 5 000 10 000 20 000 

T2 
Necertifikovaný trezor alebo trezor, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy 
v bezpečnostnej triede 0. 

5 000 7 000 10 000 30 000 

T3 
Trezor, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v  bezpečnostnej 
triede I. 

10 000 15 000 20 000 50 000 

T4 
Trezor, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v  bezpečnostnej 
triede II. 

20 000 30 000 50 000 100 000 
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Pracovné stroje/vozidlá samohybné 
 
TABUĽKA č. 6 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), 
ktoré páchateľ prekonal 

Limit poistného 
plnenia (€) 

SS1 

Pracovný stroj/vozidlo samohybné je riadne uzatvorené a uzamknuté funkčnými zámkami na dverách a je 
odstavené: 
 na voľnom priestranstve mimo uzamknutého priestoru stavby, ktoré je vybavené funkčným oplotením, 

alebo 
 na voľnom priestranstve mimo uzamknutého priestoru stavby, ktoré je strážené najmenej jednočlennou 

strážnou službou, alebo  
 v uzamknutom priestore stavby. 

Rovný poistnej 
sume 

SS2 

Pracovný stroj/vozidlo samohybné nachádzajúce sa na voľnom priestranstve mimo uzamknutého priestoru 
stavby je riadne uzatvorené a uzamknuté funkčnými zámkami na  dverách a súčasne je zabezpečené jedným 
z nasledujúcich zabezpečovacích zariadení: 
 imobilizér,  
 odnímateľné alebo pevne s ním spojené mechanické zabezpečovacie zariadenie, 
 autoalarm, 
 vyhľadávací systém. 

100 000 

SS3 

Pracovný stroj/vozidlo samohybné nachádzajúce sa na voľnom priestranstve mimo uzamknutého priestoru 
stavby je riadne uzatvorené a uzamknuté funkčnými zámkami na  dverách a súčasne je zabezpečené kombináciou 
dvoch z nasledujúcich zabezpečovacích zariadení: 
- imobilizér,  
- odnímateľné alebo pevne s ním spojené mechanické zabezpečovacie zariadenie, 
- autoalarm, 
- vyhľadávací systém. 

Rovný poistnej 
sume 

 
 

Stroje a zariadenia vlečené, ťahané, nesené a ich časti 
 
TABUĽKA č. 7 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), 
ktoré páchateľ prekonal 

Voľné 
priestranstvo 

mimo 
uzamknutého 

priestoru stavby 
Funkčné 
oplotenie 

Jednočlenná 
strážna služba 

Limit poistného plnenia (€) 

SV1 

Stroje a zariadenia vlečené, ťahané, nesené a ich časti 
bez vlastného pohonu nachádzajúce sa na voľnom priestranstve 
mimo uzamknutého priestoru stavby, ktoré nie je možné 
zabezpečiť v zmysle vyššie uvedených podmienok 
pre zabezpečenie pracovných strojov/vozidiel samohybných, 
musia byť pripojené a uzamknuté k pracovnému stroju/vozidlu, 
ktoré je zabezpečené v zmysle vyššie uvedených podmienok 
pre zabezpečenie pracovných strojov/vozidiel samohybných. 

10 000 30 000 50 000 
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Prenosné strojné a elektronické zariadenia, ktoré sa nachádzajú alebo sú zabudované vo/na  
vozidle alebo podvozku 

 
TABUĽKA č. 8 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), 
ktoré páchateľ prekonal 

Voľné 
priestranstvo 

mimo 
uzamknutého 

priestoru stavby 
Funkčné 
oplotenie 

Jednočlenná 
strážna služba 

Limit poistného plnenia (€) 

SZ1 
Prenosné strojné a elektronické zariadenie, ktoré sa nachádza 
alebo je zabudované vo/na vozidle alebo podvozku, je riadne 
uzatvorené a uzamknuté funkčnými zámkami na dverách. 

1 000 2 000 16 000 

SZ2 

Prenosné strojné a elektronické zariadenie, ktoré sa nachádza 
alebo je zabudované vo/na vozidle alebo podvozku, je riadne 
uzatvorené a uzamknuté funkčnými zámkami na dverách a navyše 
je zabezpečené kombináciou dvoch z nasledujúcich 
zabezpečovacích zariadení: 
- imobilizér,  
- odnímateľné alebo pevne s ním spojené mechanické 

zabezpečovacie zariadenie, 
- autoalarm, 
- vyhľadávací systém. 

2 000 15 000 50 000 

 
 

Lúpež hnuteľných vecí v mieste poistenia 
 
TABUĽKA č. 9 

Zabezpečenie hnuteľných vecí proti lúpeži 
Limit poistného 

plnenia (€) 

L1 Bez špecifikácie zabezpečenia proti lúpeži. 5 000 

L2 V čase poistnej udalosti zapojený funkčný kamerový monitorovací systém. 10 000 

L3 

V čase poistnej udalosti zapojená funkčná EZS, ktorej signál z tiesňových hlásičov prepadnutia je vyvedený 
na PCO polície alebo PCO SBS, alebo ak sú veci trvalo strážené najmenej jednočlennou strážnou službou 
ozbrojenou nabitou služobnou strelnou zbraňou pripravenou na obranu alebo sprevádzanou služobným 
psom. 

50 000 

L4 

V čase poistnej udalosti zapojená funkčná EZS, ktorej signál z tiesňových hlásičov prepadnutia je vyvedený 
na PCO polície alebo PCO SBS, a ak sú veci trvalo strážené najmenej jednočlennou strážnou službou ozbrojenou 
nabitou služobnou strelnou zbraňou pripravenou na obranu alebo sprevádzanou služobným psom. Strážna 
služba nesmie mať možnosť zapnúť alebo vypnúť EZS. 

70 000 

Ak dôjde k lúpeži peňazí, cenín, cenných papierov, cenností a vecí zvláštnej hodnoty, pre stupne zabezpečenia L3 a L4 sa pre tieto veci 
použije limit poistného plnenia 10 000 €. 

 
 

Lúpež peňazí, cenín, cenných papierov, cenností a vecí zvláštnej hodnoty pri preprave 
 
TABUĽKA č. 10 

Zabezpečenie prepravovaných vecí proti lúpeži 
Limit poistného 

plnenia (€) 

PP1 
Prepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvláštnej hodnoty sú uložené v riadne 
uzavretej pevnej taške alebo kufri. Prepravu vykonáva jedna odborne poučená osoba vybavená obranným 
sprejom. 

5 000 

PP2 
Prepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvláštnej hodnoty sú uložené v riadne 
uzavretej pevnej taške alebo kufri. Prepravu vykonávajú dve odborne poučené osoby vybavené obranným 
sprejom. 

20 000 
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PP3 
Prepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvláštnej hodnoty sú uložené a uzamknuté 
v bezpečnostnom kufri. Prepravu vykonávajú dve odborne poučené osoby vybavené obranným sprejom. 

30 000 

PP4 

Prepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvláštnej hodnoty sú uložené a uzamknuté 
v bezpečnostnom kufri. Prepravu osobným motorovým vozidlom vykonávajú dve odborne poučené osoby, 
z ktorých je aspoň jedna vybavená strelnou zbraňou pripravenou na obranu a ďalšia je vybavená obranným 
sprejom. 

50 000 

 
Pri preprave peňazí, cenín, cenných papierov, cenností a vecí zvláštnej hodnoty motorovým vozidlom musia 
byť dodržané nasledovné podmienky: 
1. Dopravné trasy a čas prepravy musia byť nepravidelne menené; 
2. Odborne poučené osoby vykonávajúce prepravu, s výnimkou vodiča motorového vozidla, ktorým sa predmetná 

preprava uskutočňuje, nesmú byť oboznámené s trasou a cieľom prepravy; 
3. Preprava nesmie byť prerušovaná z iných dôvodov ako z dôvodov vyplývajúcich z pravidiel cestnej premávky; 
4. Motorové vozidlo, ktorým sa preprava uskutočňuje, musí byť v dobrom technickom stave a spôsobilé 

na  premávku po pozemných komunikáciách. 
 
 

Výklad pojmov 
(v abecednom poradí) 

 
Autoalarm – Elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle, ktoré akusticky a opticky 
signalizuje alebo diaľkovo hlási pokus o neoprávnený vstup do vozidla a zabraňuje rozjazdu vozidla blokovaním 
motora (Jablotron, Meta, Avital, Bosch, Clifford, Piranha a podobné homologizované typy). 
Bezpečnostná cylindrická vložka – Certifikovaná cylindrická vložka, ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 
v platnom znení minimálne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila 
uvedenú STN), t.j. má predovšetkým zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu. 
Bezpečnostná fólia – Certifikovaná fólia s hrúbkou minimálne 200 mikrometrov, znižujúca prieraznosť sklenených 
výplní, ktorá je nalepená na celej ploche skla z vnútornej strany, pričom sa vyžaduje jej vlepenie do rámu tak, aby 
sklo nebolo možné vytlačiť alebo vybrať z vonkajšej strany bez deštrukcie rámu. Jej hlavnou úlohou je spomaliť alebo 
úplne eliminovať násilné vniknutie do objektu. 
Bezpečnostné kovanie – Certifikované kovanie, ktoré spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení 
minimálne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), t.j. 
predovšetkým chráni cylindrickú vložku pred rozlomením a nesmie byť demontovateľné z vonkajšej strany dverí. 
Bezpečnostné zasklenie – Certifikované zasklenie (napr. vrstvené bezpečnostné sklo, bezpečnostné sklo 
s  drôtenou vložkou), ktoré spĺňa požiadavky normy STN EN 356 v platnom znení minimálne v triede odolnosti P1A, 
resp. P1 (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN). 
Bezpečnostný kufor – Certifikovaný kufor na prepravu cenností, certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom 
na certifikáciu výrobkov, ktorý je zabezpečený zariadením, ktoré po vytrhnutí kufra uvedie do činnosti prenikavý 
zvukový nepretržitý signál trvajúci minimálne 5 minút, a farbiacim modulom.  
Bezpečnostný visiaci zámok – Certifikovaný visiaci zámok, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN 1630 v platnom 
znení minimálne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú 
STN), alebo taký bezpečnostný visiaci zámok, ktorý je predovšetkým odolný proti vyhmataniu a je vybavený tvrdeným 
strmeňom (HARDENED) s priemerom minimálne 10 mm, alebo s priemerom minimálne 8 mm, pokiaľ je strmeň 
tvarovo chránený proti prestrihnutiu alebo prepíleniu. Oká, ktorými prechádza strmeň visiaceho zámku, musia mať 
rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako strmeň visiaceho zámku a nesmú byť demontovateľné 
nedeštruktívnym spôsobom z vonkajšej strany. 
Ceniny – V zmysle Všeobecných podmienok neživotného poistenia VPP NP 2020. 
Cenné papiere – V zmysle Všeobecných podmienok neživotného poistenia VPP NP 2020. 
Cennosti – V zmysle Všeobecných podmienok neživotného poistenia VPP NP 2020. 
EZS – Elektrická zabezpečovacia signalizácia – Systém funkčnej aktívnej elektrickej zabezpečovacej signalizácie, 
ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 
1. Ústredňa a jednotlivé komponenty systému EZS musia spĺňať kritéria najmenej 2. stupňa zabezpečenia podľa 

STN EN 50131-1 v platnom znení. Pre poistené peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvláštnej 
hodnoty musí systém EZS spĺňať kritéria minimálne 3. stupňa zabezpečenia podľa STN EN 50131-1 v platnom 
znení. Všetky komponenty systému EZS musia mať certifikát zhody vydaný akreditovaným certifikačným 
orgánom na certifikáciu výrobkov. Navrhovanie, montáž, prevádzka a údržba systému EZS musia byť vykonané 
v súlade s pokynmi výrobcu.  



  Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | ProFi Extra 

Doložka_K20_v8 6/8 

2. Jednotlivé časti zariadenia (komponenty) musia byť posúdené a schválené na základe skúšok realizovaných 
akreditovaným skúšobným laboratóriom. Údržba a revízia musia byť vykonané podľa STN a právnych predpisov 
súvisiacich s príslušnou STN.  

3. Rozmiestnenie a kombinácia detektorov musia byť urobené tak, aby spoľahlivo registrovali páchateľa, ktorý 
akýmkoľvek spôsobom vnikol do zabezpečeného priestoru alebo ho narušil. 

4. V prípade narušenia zabezpečeného priestoru EZS musí byť preukázateľným spôsobom vyvolané poplachové 
hlásenie.  

EZS AOV – EZS s poplachovým hlásením na akustické a optické výstražné zariadenie umiestené vo vnútri 
zabezpečeného priestoru (objektu) alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. 
EZS ATV – EZS s poplachovým hlásením cez automatický telefónny volič na minimálne dve nezávislé telefónne 
stanice, pričom pri každej z nich sa v mimoprevádzkových hodinách zabezpečí prítomnosť osoby schopnej reagovať 
na prijatý signál zo zabezpečeného objektu a vykonať primerané opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie následkov 
škody. 
EZS PCO – EZS s poplachovým hlásením na PCO polície alebo bezpečnostnej agentúry (súkromnej bezpečnostnej 
služby) s dobou dojazdu do 10 minút. 
Farbiaci modul – Zariadenie, ktoré pri neoprávnenej manipulácii s bezpečnostným kufrom znehodnotí jeho obsah 
nezmývateľnou farbou. 
Funkčná mreža – Certifikovaná mreža, ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne 
v triede odolnosti 2 (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), alebo taká 
mreža, ktorej oceľové prvky (prúty) sú z plného materiálu o priereze minimálne 100 mm2. Veľkosť oka môže byť 
najviac 400 cm2. Mreža musí byť dostatočne pevná (napr. zvarovaná) a musí byť z vonkajšej strany pevne ukotvená 
do steny nerozoberateľným spôsobom (napr. zamurovaná, zabetónovaná, pripevnená) alebo uzamknutá 
bezpečnostnými visiacimi zámkami v závislosti od veľkosti mreže, minimálne však v štyroch bodoch (ukotveniach). 
Za funkčnú mrežu sa považuje aj mreža vyrobená z iného materiálu a inou technológiou, ktorá však vykazuje 
minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako mreža definovaná vyššie v tomto bode. Mrežu možno 
z  vonkajšej strany demontovať len deštruktívnym spôsobom pomocou nástrojov (napr. kladivom, sekáčom, pílkou 
na železo). 
Funkčná okenica – Certifikovaná okenica, ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne 
v triede odolnosti 2 (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), alebo taká 
okenica, ktorú možno z vonkajšej strany demontovať len deštruktívnym spôsobom pomocou nástrojov 
(napr. kladivom, sekáčom, pílkou na železo). Okenica musí zabezpečovať proti vlámaniu celý stavebný otvor. 
Uzamykací systém okenice musí mať rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako okenica.  
Funkčná roleta – Certifikovaná roleta, ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne 
v  triede odolnosti 2 (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), alebo taká 
roleta, ktorú možno z vonkajšej strany demontovať len deštruktívnym spôsobom pomocou nástrojov (napr. kladivom, 
sekáčom, pílkou na železo). Roleta musí zabezpečovať proti vlámaniu celý stavebný otvor. Uzamykací systém rolety 
musí mať rovnakú odolnosť proti vlámaniu ako roleta. 
Funkčné oplotenie – Oplotenie bez možnosti voľného vstupu, s výškou oplotenia minimálne 180 cm a bránami 
uzamknutými bezpečnostným visiacim zámkom, ktorý je predovšetkým odolný proti vyhmataniu a je vybavený 
tvrdeným strmeňom (HARDENED) s priemerom minimálne 10 mm, alebo s priemerom minimálne 8 mm, pokiaľ je 
strmeň tvarovo chránený proti prestrihnutiu alebo prepíleniu. Oká, ktorými prechádza strmeň visiaceho zámku, musia 
mať rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako strmeň visiaceho zámku a nesmú byť demontovateľné 
nedeštruktívnym spôsobom z vonkajšej strany. 
Funkčný (prvok zabezpečenia) – Prvok zabezpečenia, ktorý je v bezchybnom technickom stave a spĺňa svoj 
bezpečnostný účel. 
Funkčný kamerový monitorovací systém – Kamerový systém s archiváciou obrazového záznamu minimálne 
10  dní a miestom archivovania na inom mieste ako je miesto poistenia, kde došlo k lúpeži. V prípade škodovej 
udalosti musí byť obrazový záznam k dispozícii poisťovateľovi. 
Imobilizér – Elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle a zabraňujúce rozjazdu vozidla 
blokovaním funkčných častí motora (typové označenie ako pri alarmoch alebo od výrobcu vozidla). 
Iná presklená časť – Presklené vstupné dvere, presklené balkónové dvere, vetracie a pivničné okienka, strešné 
okná a vikiere, presklené steny s výnimkou sklenených tehál a pod. V prípade presklených dverí nesmie byť z ich 
vnútornej strany zasunutý v zámke kľúč a nesmie byť možnosť z vnútornej strany ovládať nainštalované zámky 
bezkľúčovým spôsobom. 
Ľahko prístupné konštrukcie – Schodisko, rímsa, strecha, konáre stromu, bleskozvod, ochodza, pavlač, 
inštalované lešenárske konštrukcie, prístavok a pod. 



  Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | ProFi Extra 

Doložka_K20_v8 7/8 

M0 - M3, D0 - D4, O1 - O3, VP1 - VP3, T1 - T4, SS1 - SS3, SV1, SZ1 - SZ2, L1 - L4, PP1 - PP4 – Stupne 
zabezpečenia. 
Mechanické zabezpečovacie zariadenie – Zariadenie, ktoré je pevne spojené s karosériou vozidla a mechanickým 
spôsobom zabraňuje neoprávnenému použitiu vozidla tým, že blokuje riadenie alebo prevodové ústrojenstvo 
automobilu (Construct, Mult-lock, Zeder-lock, Twin way, VAM01, FBSIII a podobné homologizované typy). 
Odborne poučená osoba – Plnoletá osoba (vek minimálne 18 rokov), spoľahlivá, bezúhonná, fyzicky a psychicky 
spôsobilá, vyškolená na prepravu peňazí, cenín, cenných papierov, cenností a vecí zvláštnej hodnoty. 
PCO - Pult centralizovanej ochrany – Trvalo obsluhované vzdialené stredisko uspôsobené na prijatie podrobnej 
informácie o stave chráneného objektu, ktorého obsluha je schopná zabezpečiť zásah za účelom odvrátenia alebo 
zmiernenia škody s garantovaným dojazdom do 10 minút. 
Peniaze – V zmysle Všeobecných podmienok neživotného poistenia VPP NP 2020. 
Pevná taška alebo kufor – Taška alebo kufor vyrobené z pevného nepriehľadného materiálu, napr. z kože, hliníka, 
tvrdeného plastu alebo iného materiálu minimálne obdobnej pevnosti. Musia byť uzatvárateľné minimálne jedným 
mechanizmom (napr. zips, pracka, remeň). 
Plné dvere – Dvere, ktoré majú pevnú konštrukciu (napr. drevo, plast, kov), cez ktoré nie je možné násilne vniknúť 
použitím výlučne ľudskej sily (napr. ich vykopnutím, vyrazením, zdvihnutím alebo vytrhnutím). 
Polícia – Policajný zbor v zmysle zákona 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v platnom znení alebo obecná/mestská 
polícia v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení. 
Príručná pokladnica – Uzamknutý úschovný objekt vyrobený z oceľového plechu hrúbky minimálne 2 mm určený 
pre krátkodobú úschovu peňazí a cenín. Uzamykací mechanizmus tvorí jednoduchá cylindrická vložka alebo dózický 
zámok. 
Registračná pokladnica – Uzamknutá pokladnica určená pre uschovanie peňazí a cenín, ktorá má minimálne 
rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako príručná pokladnica. 
SBS - Súkromná bezpečnostná služba – Strážna služba v zmysle zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v 
oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v platnom 
znení. 
Služobný pes – Pes určený a vycvičený na strážnu službu, ktorý musí absolvovať príslušné skúšky, o vykonaní 
ktorých musí byť vedená písomná evidencia. 
Strážna služba – Bezprostredné stráženie objektu, priestoru alebo predmetov zamestnancami SBS alebo vlastnými 
zamestnancami poistníka, poisteného alebo vlastníka chráneného objektu, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky: 
- sú fyzicky zdatní, zdravotne spôsobilí a na tento výkon riadne vyškolení a poučení; 
- sú vybavení spojovacou technikou tak, aby pri vykonávaní pochôdzok boli jednotliví členovia strážnej služby 

v  spojení (v prípade viacčlennej strážnej služby), a aby boli schopní privolať políciu v prípade zistenia krádeže 
vlámaním alebo lúpeže; 

- vykonávajú v mieste poistenia stráženie kontrolovateľným spôsobom (napr. kamerový systém so záznamom, 
kontrolné hodiny, kniha pochôdzok). 

Strelná zbraň – Zbraň v zmysle zákona 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení, ktorá podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti. 
Stroje – Pre účely tejto doložky to sú: 
1. pracovné stroje/vozidlá samohybné; 
2. stroje a zariadenia vlečené, ťahané, nesené a ich časti; 
3. prenosné strojné a elektronické zariadenia, ktoré sa nachádzajú alebo sú zabudované vo/na vozidle alebo 

podvozku. 
Tiesňové hlásiče prepadnutia – Osobné tiesňové hlásiče poplachu, ktorými disponuje oprávnená osoba počas 
prítomnosti v chránenom objekte, a ktorých úlohou je signalizácia prepadnutia s prenosom na PCO. 
Trezor – Uzamknutý úschovný objekt, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN 1143-1 v platnom znení, a ktorý nemá 
okrem dverí iné otvory než otvory pre zámky, káble alebo ukotvenie (pripevnenie). Trezor s hmotnosťou do 300 kg 
musí byť v uzamknutom stave nerozoberateľným spôsobom ukotvený – pripevnený k podlahe alebo stene, alebo 
musí byť zabudovaný do steny alebo podlahy. Za trezor sa nepovažuje príručná pokladnica a registračná pokladnica. 
Trieda odolnosti (bezpečnostná trieda) – Preukazuje sa predovšetkým certifikátom zhody vydaným akreditovaným 
certifikačným orgánom na certifikáciu výrobkov. 
Uzamknutý priestor stavby – Stavebne ohraničený priestor v mieste poistenia (miestnosť, kde sa v čase poistnej 
udalosti nachádzala poistená vec), ktorý poistený užíva v súlade s právom, a ktorý má riadne zatvorené, zaistené 
a  zamknuté všetky vstupné dvere, a ktorý má riadne zatvorené a zvnútra zaistené všetky okná a riadne zvnútra 
zabezpečené všetky ostatné zvonku prístupné otvory. Jednotlivé časti a diely dverí, okien, okenných alebo 
balkónových dverí a ostatných stavebných prvkov, ktorých demontážou stráca uzamknutý priestor odolnosť proti 
vlámaniu páchateľa, musia byť z vonkajšej strany zabezpečené proti demontáži nedeštruktívnym spôsobom (napr.  
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bežnými nástrojmi ako sú skrutkovač, kliešte, maticový kľúč). 
Stupeň zabezpečenia rozhodujúci pre stanovenie limitu plnenia je najvyšší stupeň zabezpečenia, ktorý páchateľ 
prekonal v mieste poistenia na ceste do uzamknutého priestoru stavby, v ktorom sa v čase poistnej udalosti 
nachádzala odcudzená poistená vec (neplatí pre peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti, veci zvláštnej hodnoty 
a  stroje). 
Veci zvláštnej hodnoty – V zmysle Všeobecných podmienok neživotného poistenia VPP NP 2020. 
Viacbodový rozvorový zámok – Certifikovaný zámok, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení 
minimálne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), 
t.j.   má predovšetkým zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu, rozlomeniu, vytrhnutiu a odvŕtaniu; tento zámok musí
zabezpečiť dverové krídlo rozvorami minimálne do troch strán, t. j. do podlahy, stropu a do strany.
Vyhľadávací systém – Zabezpečovacie zariadenie skryte inštalované vo vozidle a po aktivácii schopné vysielať
signál. Monitorovaním tohto signálu je možné určiť presnú lokalizáciu vozidla. Tento druh zabezpečovacieho
zariadenia musí byť vždy napojený na centrálne dispečerské pracovisko. Systém musí mať pôsobnosť minimálne
na  celom území SR (Lo-Jack, GSP/GSM a podobné homologizované typy).
Vystužené dvere – Certifikované dvere, ktoré spĺňajú požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne
v triede odolnosti 3 (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), alebo plné
dvere so zabudovanou oceľovou platňou s hrúbkou oceľovej platne minimálne 2 mm alebo oceľovým rámom
s  minimálne rovnakou odolnosťou proti prerazeniu.
Zabezpečenie proti roztiahnutiu – Zabezpečenie znemožňujúce násilné zväčšenie vzdialenosti medzi závesovou
a zámkovou stranou zárubne.
Zábrany proti vysadeniu a vyrazeniu – Zariadenie, ktoré zabraňuje nadvihnutiu dverového krídla a jeho vysadeniu
zo závesov a vyrazeniu dverového krídla na strane závesov.

Táto Doložka K20 verzia č. 7 nadobúda účinnosť dňa 01.03.2020. 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná  v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom 
ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom 
registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.
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Produkt: ProFi Extra 

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy 
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a v príslušných Všeobecných poistných podmienkach produktu 
ProFi Extra. Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty. 

O aký typ poistenia ide?

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov 

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia? 

V poistení stavieb a hnuteľných vecí sú predmetom 

poistenia stavby a hnuteľné veci pre prípad poškodenia 

alebo zničenia: 

požiarom – ohňom v podobe plameňa, 
priamym úderom blesku – bezprostredným 

prechodom blesku poistenou vecou, 
výbuchom – náhlym ničivým prejavom tlakovej sily 

spočívajúcej v rozpínavosti plynov a pár, 
nárazom alebo zrútením lietadla s posádkou, jeho 

časti alebo nákladu 
aerodynamickým treskom, 
dymom unikajúcim zo zariadení. 

Ďalej si môžete dojednať doplnkové poistenie pre 

prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci: 

záplavou, povodňou,  

víchricou, krupobitím, 

zosuvom pôdy, lavínou, pádom predmetov, 

zemetrasením, tiažou snehu, výbuchom sopky, 

vodou unikajúcou z vodovodných zariadení, 

nárazom vozidla, 

rozbitím skla,  

vandalizmom, estetickým poškodením, poškodením 

spôsobeným živočíchmi 

búrlivým vetrom 

atmosférickými zrážkami 

krádežou vlámaním, lúpežou, 

haváriou motorového vozidla počas dopravy vecí 

prerušenie prevádzky následkom požiaru, výbuchu, 

priameho úderu blesku, nárazu alebo zrútenia 

lietadla s posádkou, jeho časti alebo nákladu, 

záplavy, povodne, víchrice, krupobitia, zosuvu pôdy, 

lavíny, pádu predmetov, zemetrasenia, tiaže snehu, 

výbuchu sopky, vody unikajúcej z vodovodných 

zariadení, nárazom vozidla, krádeže vlámaním, 

lúpeže.  

V poistení stavieb, hnuteľných vecí a prerušenia 

prevádzky sa poistenie nevzťahuje na: 

stavby nespojené so zemou pevným základom, 
stany, nafukovacie/pretlakové haly, 

vodstvo, pôdu, vegetáciu  

živé zvieratá, nepozberané plodiny, mikroorganizmy 

Na niektoré veci sa poistenie vzťahuje iba v prípade, ak 

sú osobitne uvedené v poistnej zmluve, napr.: 

cudzie veci,  

peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti, 

veci zvláštnej hodnoty, 

veci zamestnancov, nosiče dát, 

výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty, 

vozidlá vrátane prívesov, snežné skútre, štvorkolky, 

lietadlá, iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére, 

plavidlá, lodné motory a ťažné stroje, 

stavby nespojené so zemou pevným základom, 

náklady na zachovanie umelecko-remeselného alebo 

historického charakteru stavby. 

V poistení strojov a elektroniky sa poistenie nevzťahuje 

na: 

nástroje a diely, ktoré sa vymieňajú pri zmene 

pracovného výkonu, alebo ktoré sa musia počas 

obdobia životnosti poistenej veci viackrát vymieňať 

z dôvodu opotrebenia alebo sa pravidelne / 

opakovane vymieňajú v dôsledku ich špecifickej 

funkcie alebo starnutia,  

snímacie, záznamové a zobrazovacie prvky, nosiče 

záznamov, 

škody, za ktoré je dodávateľ poistenej veci, zmluvný 

partner poisteného alebo opravca poistenej veci 

zodpovedný podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov alebo na základe zmlúv, 

škody všetkého druhu na médiách, 

škody na vozidlách kategórie M, L, LS, 

škody spôsobené bezprostredným následkom 

dlhodobého vplyvu prevádzky. 

Poistenie podnikateľov
Inform  ačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:
Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Generali

prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s.



IPID_PROFI EXTRA_v1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Čo je predmetom poistenia? 

V poistení strojov a elektroniky sú predmetom poistenia 

strojné a elektronické zariadenia (stroje a strojné 

zariadenia stacionárne, mobilné, samohybné, vlečené, 

ťahané, nesené), elektronika (prenosná, stacionárna) ich 

výbava a príslušenstvo vo vlastníctve poisteného. 

Poistenie sa vzťahuje aj na cudzie veci , ak ich poistený  

oprávnene užíva na základe písomnej zmluvy, alebo ich 

prevzal pri poskytovaní služby na základe písomnej 

zmluvy. 

Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo 

zničenia poistenej veci akoukoľvek udalosťou, ktorá 

nastane nečakane a náhle a ktorá obmedzuje alebo 

vylučuje funkčnosť tejto veci a nie je z poistenia 

vylúčená.  

Ako napríklad: chyba konštrukcie, vada materiálu, pretlak 

pary/plynu, podtlak, roztrhnutie odstredivou silou, 

zlyhanie meracích, zariadení, vniknutie cudzieho 

predmetu, skrat alebo iné pôsobenie elektrického prúdu, 

neodborné zaobchádzanie, nesprávna obsluha, 

nedbalosť, nepozornosť. 

Ďalej si môžete dojednať doplnkové rozšírenie krytia: 

 živelné riziká, krádež a lúpež poistenej veci, 

 náklady za prácu nadčas a za expresné príplatky. 

V poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 

činnosťou poisteného je predmetom poistenia: 

 všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená 

zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej 

osobe na živote, zdraví alebo na veci, ktorú má táto 

osoba vo vlastníctve alebo v užívaní, na území 

vymedzenom v poistnej zmluve. 

 

V poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 

v súvislosti s výkonom vybraných činností 

poisteného je predmetom poistenia: 

 všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená 

zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej 

osobe v súvislosti s výkonom činnosti poisteného, 

ktorá je uvedená v poistnej zmluve, na území 

vymedzenom v poistnej zmluve. 

V poistení zodpovednosti za škodu cestného 

dopravcu je predmetom poistenia: 

 všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená 

zodpovednosť poisteného za škodu vyplývajúca zo 

zmluvy o preprave veci, ktorá vznikla inej osobe na 

prepravovanej zásielke v dôsledku poistnej udalosti, 

ku ktorej došlo v dobe trvania poistenia pri 

vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave a/alebo 

zodpovednosť poisteného za škodu vyplývajúca z 

Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej 

cestnej nákladnej doprave (CMR), ktorá vznikla inej 

osobe na prepravovanej zásielke v dôsledku poistnej 

udalosti, ku ktorej došlo v dobe trvania poistenia pri 

medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. 

Čo nie je predmetom poistenia? 

V poistení zodpovednosti za škodu nie je predmetom 

poistenia škoda: 

 v súvislosti s činnosťou poisteného vykonávanou bez 

príslušného oprávnenia, 

 spôsobená úmyselne, alebo prevzatá nad rámec 

stanovený všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, alebo prevzatá v zmluve medzi poisteným 

a treťou osobou nad rámec stanovený právnymi 

predpismi, 

 vzniknutá na veciach, ktoré poistený užíva,  

 vzniknutá na vadnom výrobku dodanom poisteným. 

Z poistenia ďalej nevzniká nárok na plnenie: 

 za pokuty, penále či iné zmluvné, správne a/alebo 
trestné sankcie akéhokoľvek druhu uložené 
poistenému, za iné platby uložené poistenému, ktoré 
majú represívny, exemplárny alebo preventívny 
charakter,  

 za straty, náklady alebo iné výdavky, ktoré vzniknú 

iným v súvislosti so stiahnutím výrobku,  

 za akékoľvek platby, náhrady alebo náklady 

požadované v súvislosti s uplatnením práva na 

ochranu osobnosti, alebo inej nemajetkovej ujmy. 

 

Poistenie stavieb, hnuteľných vecí a prerušenia 

prevádzky sa nevzťahuje na škody spôsobené: 

 tlením, vystavením veci úžitkovému ohňu a teplu, 

 obhorením, ktoré nebolo spôsobené požiarom 

 prepätím alebo indukciou na elektrických alebo 

elektronických zariadeniach, 

 výbuchom v zariadeniach, pri ktorých sa energia 

výbuchu cieľavedome využíva, 

 spätným vystúpením vody, ktoré nebolo spôsobené 

záplavou alebo povodňou,  

 zemetrasením, ktoré nedosiahlo minimálne 6. stupeň 

makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98, 

 

Pri poistení zodpovednosti za škodu nie sú kryté škody: 

 v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie z poistenia 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla alebo z úrazového poistenia, ktoré 

je súčasťou sociálneho poistenia v zmysle príslušných 

právnych predpisov, 

 vzniknuté v súvislosti s vojnovými udalosťami, 

vzburou, povstaním, terorizmom, pôsobením jadrovej 

energie, 

 vzniknuté na veciach, na ktorých poistený vykonával 

objednanú činnosť, pokiaľ ku škode došlo preto, že 

táto činnosť bola chybne vykonaná, 

 v prípade akejkoľvek náhrady škody prisúdenej súdom 

Spojených štátov amerických alebo Kanady.  
 

Upozornenie: Úplný zoznam výluk a obmedzení 

nájdete v časti Medzinárodné sankcie a v časti Výluky 

z poistenia Všeobecných poistných podmienok a ich 

Osobitných ustanoveniach. 
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 Na území Slovenskej republiky na mieste uvedenom v poistnej zmluve. V prípade rozšírenia územnej platnosti je tento údaj 

uvedený v poistnej zmluve. 

 

 

Aké mám povinnosti? 

• odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovne a oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré ste bol opýtaný, ako aj 
každé zvýšenie rizika, o ktorom viete a ktoré nastalo po uzavretí poistnej zmluvy 

• umožniť poisťovni vstup do poistených priestorov, kde sa nachádza poisťovaná prevádzka a/alebo veci a poskytnúť jej projektovú, 
požiarnotechnickú, účtovnú a inú vyžiadanú dokumentáciu,  

• platiť poistné včas a v správnej výške, 

• riadne sa starať o poistené veci,  

• dodržiavať povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpieť porušovanie týchto 
povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby považujú aj všetky fyzické a právnické osoby pre 
poisteného činné), 

• dbať, aby nenastala poistná udalosť, 

• zabezpečiť poistené priestory spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, 

• ak nastala poistná udalosť, bezodkladne ju nahlásiť poisťovni a urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá 
škoda už nezväčšovala. Zároveň dať pravdivé vysvetlenie o vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov a predložiť doklady 
potrebné na zistenie okolností na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky ako aj umožniť poisťovni šetrenie 
poistnej udalosti. 
 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Splatnosť poistného je uvedená v poistnej zmluve. Vo všeobecnosti je poistné splatné dňom začiatku poistenia, ak však uzavierate 

poistnú zmluvu zaplatením poistného (tzv. bezkontaktne, bez podpisu poistnej zmluvy), poistné musí byť zaplatené v lehote určenej 

poisťovňou, inak poistná zmluva nevznikne. Nezabudnite zaplatiť poistné za prvé poistné obdobie včas a v správnej výške.  

Ak sa poistná zmluva uzavrela na dobu neurčitú, následné platby poistného sú splatné vždy ku dňu zhodného s dňom začiatku 

poistenia. V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj platenie poistného v polročných, štvrťročných alebo mesačných splátkach. 

Poistné môžete platiť prostredníctvom pošty alebo finančnej inštitúcie. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, 

ktorým je číslo poistnej zmluvy. 

Poistné sa považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady poistného na účet poisťovne uvedený v poistnej zmluve v plnej výške so 

správne uvedeným variabilným symbolom. 

Kedy začína a končí krytie? 

Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve, najskôr však okamihom uzavretia poistnej zmluvy. 

Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú. 

Poistnú zmluvu môžete uzavrieť jedným z nasledujúcich spôsobov:  

a) prijatím návrhu poisťovne na uzavretie poistnej zmluvy zaplatením poistného v lehote určenej poisťovňou (tzv. bezkontaktne), 

alebo 

b) podpisom poistnej zmluvy (tzv. kontaktne). 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzavretia. 

V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypovedať ku koncu ročného poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť 

doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím. 

Ak došlo k zmene výšky poistného a poisťovňa Vám (poistníkovi) výšku poistného neoznámila najneskôr desať týždňov pred uplynutím 

poistného obdobia, môžete poistnú zmluvu bezplatne vypovedať s okamžitou účinnosťou, a to do konca príslušného poistného obdobia. 

Poistnú zmluvu môžete vypovedať aj do 1 mesiaca od ukončenia vyšetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne 

plniť, ako aj do 3 mesiacov od oznámenia škodovej udalosti. 

 

 



Kto je prevádzkovateľ osobných údajov?

Prečo spracúvame osobné údaje?

Prevádzkovateľ je ten, kto spracúva vaše osobné údaje. V tomto prípade sme prevádzkovateľom my = Generali 
Česká pojišťovna a.s., IČO 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká 
republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 1464,  podnikajúca na 
Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby: Generali Poisťovňa, pobočka 
poisťovne z iného členského štátu (používateľ ochranných známok Európska cestovná poisťovňa 
a Genertel), IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8774/B.

Sme povinní uviesť účely spracúvania osobných údajov. Účel spracúvania znamená vlastne dôvod, pre ktorý 
spracúvame vaše osobné údaje. 

Osobné údaje spracúvame najmä na tieto účely:
 – uzatvorenie, evidencia a správa poistných zmlúv. Správa poistných zmlúv znamená aj vykonávanie starostlivosti 

o klienta (napr. služba elektronickej korešpondencie a klientska zóna), 
 – hlásenie (reporting), výpočet kapitálových požiadaviek, štatistické spracovanie a ocenenie nových produktov,
 – likvidácia poistných udalostí,
 – zaistenie,
 – uzatvorenie poistenia, správa poistných zmlúv, elektronické podpisovanie zmlúv, identifi kácia klienta, overenie 

identifi kácie a ďalšie účely podľa Zákona o poisťovníctve prostredníctvom biometrického podpisu a tvárovej 
biometrie,

 – kontrola kvality a uchovanie podkladov pri uzatváraní poistných zmlúv prostredníctvom hlasových záznamov 
(napr. pri telefonickom uzavretí poistnej zmluvy),

 – vybavovanie sťažností a iných podnetov, 
 – riadenie rizika podvodu a oznamovanie protispoločenskej činnosti,
 – evidencia hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a identifi kácia klienta s cieľom vykonania starostlivosti 

vo vzťahu ku klientovi,
 – vedenie súdnych sporov a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
 – spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov,
 – vybavenie podnetov zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára, 

Informácie o spracúvaní 
osobných údajov

1

V tomto texte vám poskytneme informácie o spracúvaní vašich osobných údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Dozviete sa: 
 – kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov,
 – prečo spracúvame vaše osobné údaje,
 – kto je Dotknutou osobou,
 – aké kategórie osobných údajov spracúvame,
 – komu môžeme poskytnúť vaše osobné údaje,
 – ako dlho uchovávame vaše osobné údaje,
 – či dochádza k profi lovaniu,
 – aké sú vaše práva ako Dotknutej osoby,
 – koho kontaktovať, ak máte otázky k nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov.
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Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Dotknutá osoba je osoba, ktorej osobné údaje spracúvame. Ak spracúvame vaše osobné údaje, ste Dotknutou 
osobou vy. Spracúvame osobné údaje najmä o poistníkovi, poistenom, osobe oprávnenej na prevzatie poistného 
plnenia, ďalších osobách uvedených v poistnej zmluve, ako aj o možných budúcich klientoch. V tomto dokumente 
ju označujeme ako Dotknutá osoba.

Máme právo spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby. Toto právo máme na základe Zákona o poisťovníctve. 
Máme právo spracúvať vaše osobné údaje počas trvania vašej poistnej zmluvy. Najdlhšie budeme uchovávať 
vaše osobné údaje 10 rokov po tom, ako sa skončí platnosť všetkých vašich poistných zmlúv. Právo spracúvať 
vaše osobné údaje máme aj vtedy, ak ste nám udelili súhlas. V takom prípade môžeme spracúvať osobné údaje 
len počas takého obdobia, na ktoré ste nám súhlas udelili.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:
 – identifi kačné údaje (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo),
 – kontaktné údaje (napr. adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa),
 – sociodemografi cké údaje (napr. vek a povolanie),
 – citlivé údaje (napr. údaje o zdraví),
 – údaje o poistných zmluvách, ktoré má Dotknutá osoba s nami uzavreté.

Týmto príjemcom/organizáciám/osobám môžeme poskytnúť vaše osobné údaje

fi nanční agenti Slovenská kancelária poisťovateľov
zmluvní partneri (napr. poskytovatelia IT služieb) Sociálna poisťovňa
advokáti Národná banka Slovenska 
posudkoví lekári exekútori
znalci orgány činné v trestnom konaní (napr. prokuratúra, polícia)
Slovenská asociácia poisťovní súdy

Kto je Dotknutá osoba? 

 – ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácie v rámci priameho marketingu,
 – súťaže,
 – správa registratúry,
 – výkon vnútorného auditu, výkon funkcie súladu s predpismi, výkon funkcie riadenia rizík, 
 – medzinárodná výmena daňových informácií (FATCA, CRS/DAC2). 

Aký je právny základ na spracúvanie vašich osobných údajov?

Spracúvanie je zákonné, len ak sa vykonáva podľa právnych predpisov. Právne predpisy nám dovoľujú spracúvať 
osobné údaje len v určitých prípadoch. Hovoríme tomu právny základ spracúvania. Pri spracúvaní vašich osobných 
údajov využívame najmä nasledujúce právne základy:

 – plnenie zákonných povinností, ktoré nám stanovuje najmä Zákon o poisťovníctve,
 – uzatvorenie a plnenie poistnej zmluvy,
 – oprávnený záujem, ktorým je ochrana našich práv a právom chránených záujmov (napr. účel riadenia rizika 

podvodu, ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu),
 – súhlas Dotknutej osoby.

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Komu môžeme poskytnúť vaše osobné údaje?
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Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali 
Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, 
oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

Dochádza k profi lovaniu? 

Aké sú práva Dotknutej osoby?

Ako sa spojiť s osobou, ktorá je u nás zodpovedná 
za ochranu osobných údajov? 

Áno, pri spracúvaní vašich údajov môže dochádzať aj k profi lovaniu. Profi lovanie je aj členenie nových klientov 
na základe konkrétnych údajov. 

Aké sú to údaje? Profi lovanie vykonávame na základe 
 – sociálno-demografi ckých údajov (napr. vek, zamestnanie, veľkosť bydliska),
 – údajov o produktoch (napr. či máte u nás iné poistenie, výška poistného).

Profi lovanie vykonávame preto, aby sme zabezpečili 
 – ponuku zohľadňujúcu vaše potreby, 
 – správny výpočet poistného,
 – riadnu správu poistnej zmluvy.

Ako Dotknutá osoba máte právo:
 – požadovať od nás prístup k svojim osobným údajom,
 – požadovať, aby sme opravili vaše nesprávne alebo neúplné osobné údaje,
 – požadovať, aby sme vymazali vaše osobné údaje,
 – požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov,
 – namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,
 – požadovať, aby sme preniesli vaše osobné údaje do inej spoločnosti,
 – odvolať súhlas (ak spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu),
 – podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva sú bližšie opísané v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Ako Dotknutá osoba si uvedené práva môžete 
uplatniť v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Ak si chcete uplatniť svoje právo voči 
nám, môžete tak urobiť prostredníctvom písomnej (listinnej) žiadosti alebo elektronickými prostriedkami (e-mailom). 
V prípade, že si nebudeme istí, či ste to skutočne vy, môžeme Vás požiadať o poskytnutie ďalších informácií alebo 
o podanie žiadosti s úradne overeným podpisom. 

Ak by ste sa potrebovali spojiť s osobou, ktorá je u nás zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, 
napíšte e-mail alebo pošlite list na: 

Generali Česká pojišťovna a.s., 
Osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov 
Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, Česká republika
E-mail: dpo@generaliceska.cz.

Alebo prostredníctvom kontaktnej osoby na Slovensku: 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
E-mail: dpo.sk@generali.com.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na našej webovej stránke:  
https://www.generali.sk alebo na našich obchodných miestach.



Poistná zmluva č.: 
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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

ProFi Extra
Návrh poistnej zmluvy číslo: 2408383492 zo dňa: 23.02.2022

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Poisťovateľ: 
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 54 228 573 
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, vložka č. 8774/B 
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna
a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín,
vedenom IVASS, pod č. 026. 
Zastúpená: Gregorová Adela 
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

Poistník / poistený: 
Obec Lošonec 

Lošonec 62, 91904 Lošonec 
IČO/RČ: 00682292 , IČ DPH: 
Zapísaná v: - register, -, 
Zastúpená: Mgr. Juraj Rabara; 
(ďalej len „poistník“) 

Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu. 
Toto poistenie sa v súlade s poistnými podmienkami dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov (poistný
rok). Poistenie začína 00:00 hod. dňa 24.02.2022 do neurčito.  

Sprostredkovateľ poistenia: 
Alfa Life s.r.o., získateľské číslo: 80030463-3 ,tel. č. +421 917317113 ,e-mail: alfalife@alfalife.sk  
Poradca: Milan Valovič, tel. č. +421 949695866, e-mail: milan.valovic@alfalife.sk 

Správca poistnej zmluvy: Gregorová Adela 

Prehľad druhov poistenia

Druh poistenia Ročné poistné s daňou

✓ Poistenie majetku a prerušenia prevádzky 726,00 €

✓ Poistenie strojných a elektronických zariadení 60,00 €

✓ Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 119,04 €

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu nedojednané

Celkové ročné poistné: 838,00 €

Daň: 67,04 €

Celkové ročné poistné s daňou: 905,04 €

II. DOJEDNANÉ POISTENIA

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, Všeobecnými poistnými
podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 (ďalej len „VPP NP 2020“), príslušnými Osobitnými ustanoveniami VPP NP
2020, doložkami a dojednaniami uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy.
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POISTENIE MAJETKU A PRERUŠENIA PREVÁDZKY

1. Zmluvné dojednania
1.1. Poistenie majetku sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a hnuteľných vecí OUMA VPP NP

2020 (ďalej iba „OUMA VPP NP 2020“).

1.2. Pripoistenie – Poistenie prerušenia prevádzky sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie prerušenia
prevádzky OUPP VPP NP 2020 (ďalej iba „OUPP VPP NP 2020“).

1.3. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá, ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet poistenia/pripoistenia v
bode 2. Rozsah poistenia.

2. Rozsah poistenia

2.1. Použité pojmy:
Živel komplexný – požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz lietadla, dym unikajúci zo zariadení, aerodynamický tresk ,
záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu, výbuch sopky 
FLEXA+ – požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz lietadla, dym unikajúci zo zariadení, aerodynamický tresk 
Ostatný živel - výber – zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu, výbuch sopky 
Vandalizmus+ – vandalizmus, estetické poškodenie a poškodenie spôsobené živočíchmi. 
Vedľajšie stavby – súbor drobných stavieb bez súpisného čísla, ktoré majú doplnkovú funkciu pre príslušnú poistenú
stavbu, sú samostatne stojace, od miesta poistenia sú vzdialené nie viac ako 100 m. V základnom rozsahu poistenia sa
dojednáva sublimit 2 % z poistnej sumy poistenej stavby pre poistné nebezpečenstvá dojednané pre príslušnú stavbu. 
Poistná suma (PS) – poistná hodnota je v zmysle OUMA stanovená ako nová cena, ak OUMA alebo PZ nestanovujú inak. 

2.2. Pripoistenia/doložky
Poistenie sa dojednáva tiež v rozsahu pripoistení a doložiek uvedených v prílohe.

2.3. Miesto poistenia, poistné sumy, limity plnenia, spoluúčasť, franšíza, poistné

Poistenie STAVIEB

P.č. Poistné nebezpečenstvá Poistná
suma (€)

Zlomková
poistná

suma (€)
Spoluúčasť Franšíza

(€)

Ročné
poistné 

s daňou (€)

Základný rozsah poistenia

1. Miesto poistenia: Lošonec 62, 91904 Lošonec

1.1 Predmet poistenia: budova obecného úradu/ Priestorové využitie: Celá Stavba/ Stav: Dokončená 
Poistná suma hlavnej stavby: 261 110,00 €, Poistná suma vedľajších stavieb: 0,00 €

1.1.1 Živel komplexný

261 110,00

200 € 0,00 71,64

1.1.2 Vandalizmus + 1 000,00 200 € 0,00 7,80

1.1.3 Voda unikajúca z vodovodných
zariadení

200 € 0,00 15,72

1.1.4 Náraz vozidla 100 000,00 200 € 0,00 4,32

2. Miesto poistenia: Lošonec 243, 91904 Lošonec

2.1 Predmet poistenia: náiomný dom/ Priestorové využitie: Celá Stavba/ Stav: Dokončená 
Poistná suma hlavnej stavby: 445 600,00 €, Poistná suma vedľajších stavieb: 0,00 €

2.1.1 Živel komplexný 445 600,00 200 € 0,00 93,48

2.1.2 Vandalizmus + 1 000,00 200 € 0,00 7,80

2.1.3 Voda unikajúca z vodovodných
zariadení

200 € 0,00 22,32
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2.1.4 Náraz vozidla 200 € 0,00 12,00

3. Miesto poistenia: Parcela č. :intravilán obce,Kraj: Trnavský,Okres: Trnava,Katastrálne územie: Lošonec

3.1 Predmet poistenia: verejné osvetlenie/ Priestorové využitie: Celá Stavba/ Stav: Dokončená 
Poistná suma hlavnej stavby: 66 500,00 €, Poistná suma vedľajších stavieb: 0,00 €

3.1.1 Živel komplexný

66 500,00

200 € 0,00 45,60

3.1.2 Vandalizmus + 2 000,00 200 € 0,00 12,12

3.1.3 Náraz vozidla 200 € 0,00 3,72

4. Miesto poistenia: Lošonec 179, 91904 Lošonec

4.1 Predmet poistenia: kultúrny dom/ Priestorové využitie: Celá Stavba/ Stav: Dokončená 
Poistná suma hlavnej stavby: 364 500,00 €, Poistná suma vedľajších stavieb: 0,00 €

4.1.1 Živel komplexný

364 500,00

200 € 0,00 84,36

4.1.2 Vandalizmus + 1 000,00 200 € 0,00 7,80

4.1.3 Voda unikajúca z vodovodných
zariadení

200 € 0,00 19,44

4.1.4 Náraz vozidla 100 000,00 200 € 0,00 4,32

5. Miesto poistenia: Lošonec 23, 91904 Lošonec

5.1 Predmet poistenia: dom smútku/ Priestorové využitie: Celá Stavba/ Stav: Dokončená 
Poistná suma hlavnej stavby: 110 000,00 €, Poistná suma vedľajších stavieb: 0,00 €

5.1.1 Živel komplexný

110 000,00

200 € 0,00 51,84

5.1.2 Vandalizmus + 1 000,00 200 € 0,00 7,80

5.1.3 Voda unikajúca z vodovodných
zariadení

200 € 0,00 10,32

5.1.4 Náraz vozidla 200 € 0,00 4,44

6. Miesto poistenia: Lošonec 174, 91904 Lošonec

6.1 Predmet poistenia: materská škola/ Priestorové využitie: Celá Stavba/ Stav: Dokončená 
Poistná suma hlavnej stavby: 78 006,00 €, Poistná suma vedľajších stavieb: 0,00 €

6.1.1 Živel komplexný

78 006,00

200 € 0,00 47,28

6.1.2 Vandalizmus + 1 000,00 200 € 0,00 7,80

6.1.3 Voda unikajúca z vodovodných
zariadení

200 € 0,00 9,00

6.1.4 Náraz vozidla 200 € 0,00 3,96

Poistenie HNUTEĽNÝCH VECÍ

P.č. Poistné nebezpečenstvá Poistná
suma (€)

Zlomková
poistná

suma (€)
Spoluúčasť Franšíza

(€)

Ročné
poistné 

s daňou (€)
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Základný rozsah poistenia

1. Miesto poistenia: Lošonec 62, 91904 Lošonec

1.1 Predmet poistenia: Súbor hnuteľných vecí / Poistná suma pre súbor zásob: 500,00 €

1.1.1 Živel komplexný

500,00

100 € 0,00 7,44

1.1.2 Voda unikajúca z vodovodných
zariadení

100 € 0,00 5,28

1.1.3 Náraz vozidla 100 € 0,00 0,12

1.1.4 Odcudzenie 100 € 0,00 0,72

1.1.5 Vandalizmus 100 € 0,00 0,12

1.2 Predmet poistenia: budova obecného úradu - zoznam hnuteľných vecí/ Prevádzkové zariadenie -vlastné a
cudzie užívané / budova obecného úradu - zoznam hnuteľných vecí/ Výrobné/inventárne číslo: viď zoznam

1.2.1 Živel komplexný

8 000,00

100 € 0,00 11,88

1.2.2 Voda unikajúca z vodovodných
zariadení

100 € 0,00 7,08

1.2.3 Náraz vozidla 100 € 0,00 0,24

1.2.4 Odcudzenie 100 € 0,00 6,00

1.2.5 Vandalizmus 3 000,00 100 € 0,00 0,48

2. Miesto poistenia: Lošonec 23, 91904 Lošonec

2.1 Predmet poistenia: Dom smútku - zoznam hnuteľných vecí/ Prevádzkové zariadenie -vlastné a cudzie užívané /
Dom smútku - zoznam hnuteľných vecí/ Výrobné/inventárne číslo: viď zoznam

2.1.1 Živel komplexný

23 685,00

100 € 0,00 20,52

2.1.2 Voda unikajúca z vodovodných
zariadení

100 € 0,00 10,08

2.1.3 Náraz vozidla 100 € 0,00 0,60

2.1.4 Odcudzenie 100 € 0,00 17,16

2.1.5 Vandalizmus 3 000,00 100 € 0,00 0,48

3. Miesto poistenia: Lošonec 174, 91904 Lošonec

3.1 Predmet poistenia: MŠ - zoznam hnuteľných vecí/ Prevádzkové zariadenie -vlastné a cudzie užívané / MŠ -
zoznam hnuteľných vecí/ Výrobné/inventárne číslo: viď zoznam

3.1.1 Živel komplexný 3 000,00 100 € 0,00 9,60

3.1.2 Voda unikajúca z vodovodných
zariadení

100 € 0,00 6,60

3.1.3 Náraz vozidla 100 € 0,00 0,24

3.1.4 Odcudzenie 100 € 0,00 2,52
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3.1.5 Vandalizmus 100 € 0,00 0,48

4. Miesto poistenia: Lošonec 179, 91904 Lošonec

4.1 Predmet poistenia: kultúrny dom - zoznam hnuteľných vecí/ Prevádzkové zariadenie -vlastné a cudzie užívané
/ kultúrny dom - zoznam hnuteľných vecí/ Výrobné/inventárne číslo: viď zoznam

4.1.1 Živel komplexný

7 000,00

100 € 0,00 11,40

4.1.2 Voda unikajúca z vodovodných
zariadení

100 € 0,00 6,96

4.1.3 Náraz vozidla 100 € 0,00 0,24

4.1.4 Odcudzenie 100 € 0,00 5,40

4.1.5 Vandalizmus 3 000,00 100 € 0,00 0,48

Spoločné pripoistenia (dojednané na 1.riziko okrem Nákladov na prerušenie prevádzky) - STAVBY a HNUTEĽNÉ VECI
Nižšie uvedené pripoistenia sa nevzťahujú na stavby rozostavané a v rekonštrukcii.

P.č. Poistné nebezpečenstvá Poistná
suma (€) Spoluúčasť Ročné poistné 

s daňou (€)

1. Vzťahuje sa na všetky miesta poistenia

1.1 Predmet poistenia: Spätné vystúpenie vody

Voda unikajúca z vodovodných zariadení 1 000,00 100 € zahrnuté v
poistnom za

základný rozsah

1.2 Predmet poistenia: Rozbitie skla

Rozbitie skla 2 000,00 50 € 33,24

1.3 Predmet poistenia: Náklady na stavebné súčastí a výmenu zámkov vstupných dverí, MA02

FLEXA+, Záplava a povodeň, Víchrica a krupobitie, Ostatný živel
- výber, Voda unikajúca z vodovodných zariadení, Náraz vozidla

1 000,00 0 zahrnuté v
poistnom za

základný rozsah

Pripoistenia (dojednané na 1. riziko) - STAVBY
Nižšie uvedené pripoistenia, okrem pripoistenia Odcudzenie stavebného materiálu, sa nevzťahujú na stavby rozostavané a v
rekonštrukcii.

P.č. Poistné nebezpečenstvá Poistná
suma (€) Spoluúčasť Ročné poistné 

s daňou (€)

1. Vzťahuje sa na všetky miesta poistenia

1.1 Predmet poistenia: Odcudzenie stavebných súčastí a príslušenstva stavby

Odcudzenie 1 000,00 100 € zahrnuté v
poistnom za

základný rozsah

1.2 Predmet poistenia: Atmosferické zrážky, Škody spôsobené vodou unikajúcou zo strešných žľabov a
vonkajších zvodov, Búrlivý vietor

 



Poistná zmluva č.: 
2408383492 6/18 Názov produktu: ProFi Extra

Záplava a povodeň, Víchrica a krupobitie 1 000,00 100 € zahrnuté v
poistnom za

základný rozsah

1.3 Predmet poistenia: Náklady na uniknuté médium

Voda unikajúca z vodovodných zariadení 1 000,00 0 zahrnuté v
poistnom za

základný rozsah

1.4 Predmet poistenia: Náklady na vyhľadanie príčiny vzniku škody, MA04

Voda unikajúca z vodovodných zariadení 1 000,00 0 zahrnuté v
poistnom za

základný rozsah

1.5 Predmet poistenia: Indukcia, prepätie a podpätie na strojných a elektronických zariadeniach stavby, MA03

FLEXA+ 1 000,00 50 € zahrnuté v
poistnom za

základný rozsah

Pripoistenia (dojednané na 1. riziko) - HNUTEĽNÉ VECI

P.č. Poistné nebezpečenstvá Poistná
suma (€) Spoluúčasť Ročné poistné 

s daňou (€)

1. Územná platnosť: Slovensko

1.1 Predmet poistenia: Doprava veci, MA07

FLEXA+, Záplava a povodeň, Víchrica a krupobitie, Ostatný živel
- výber, Vandalizmus, Odcudzenie pri doprave, Voda unikajúca
z vodovodných zariadení, Havária motorového vozidla

1 000,00 100 € zahrnuté v
poistnom za

základný rozsah

2. Vzťahuje sa na všetky miesta poistenia

2.1 Predmet poistenia: Peniaze, ceniny a cennosti

FLEXA+, Záplava a povodeň, Víchrica a krupobitie, Ostatný živel
- výber, Odcudzenie, Vandalizmus, Voda unikajúca
z vodovodných zariadení, Náraz vozidla

1 500,00 50 € 5,76

2.2 Predmet poistenia: Veci zvláštnej hodnoty

FLEXA+, Záplava a povodeň, Víchrica a krupobitie, Ostatný živel
- výber, Odcudzenie, Vandalizmus, Voda unikajúca
z vodovodných zariadení, Náraz vozidla

1 000,00 100 € zahrnuté v
poistnom za

základný rozsah

Ročné poistné s daňou: 726,00 €

3. Zvláštne dojednania
Nedojednané

POISTENIE STROJNÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

4. Zmluvné dojednania
4.1. Poistenie strojných a elektronických zariadení sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie strojných a

elektronických zariadení OUSE VPP NP 2020 (ďalej iba „OUSE VPP NP 2020“). V prípade dojednania rizík Živel
komplexný, Vodovodné škody alebo Odcudzenie sa poistenie riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie
stavieb a hnuteľných vecí (ďalej iba „OUMA VPP NP 2020“).
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4.2. Poistenie sa dojednáva tiež v rozsahu pripoistení a doložiek uvedených v prílohe tejto poistnej zmluve.

4.3. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá, ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet poistenia/pripoistenia v
bode 2. Rozsah poistenia.

5. Rozsah poistenia

5.1. Použité pojmy:
Technické riziká – Stroje a elektronika - Lom stroja, Havária 
Stroje a elektronika - Lom stroja – akákoľvek udalosť okrem havárie, ktorá nastane nečakane a náhle a nie je vylúčená v
OUSE VPP NP 2020, prípadne v ďalších dojednaniach 
Havária - náraz alebo stret, pričom náraz je zrážka poistenej veci s nepohyblivou prekážkou, stret je zrážka poistenej veci s
pohyblivým objektom 
Živel komplexný - požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz lietadla, dym unikajúci zo zariadení, aerodynamický tresk,
záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu, výbuch sopky 
Sklo stroja – akékoľvek poškodenie alebo zničenie čelného, zadného, strešného a bočného skla strojného zariadenia 
GAP – finančná strata, SE02 

5.2. Pripoistenia/doložky
Poistenie sa dojednáva tiež v rozsahu pripoistení a doložiek uvedených v prílohe.

5.3. Miesto poistenia, poistné sumy, limity plnenia, spoluúčasť, franšíza, poistné

Poistenie STROJNÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

P.č. Poistné nebezpečenstvá Poistná
suma (€)

Zlomková
poistná

suma (€)
Spoluúčasť Franšíza

(€)

Ročné
poistné 

s daňou (€)

Základný rozsah poistenia

1. Miesto poistenia: Lošonec 243, 91904 Lošonec

1.1 Predmet poistenia: 9 ks plynových kotlov pre nájomný dom, 919 04 Lošonec 243 / Názov: plynový kotol/
Výrobné/Inventárne číslo: viď zoznam/ Rok výroby: 2019/Dojednáva sa aj preprava poistených vecí ako
nákladu

1.1.1 Technické riziká
8 939,00

200 € 0,00 46,44

1.1.2 Živel komplexný 200 € 0,00 13,56

Pripoistenia (dojednané na 1. riziko) - STROJNÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

P.č. Poistné nebezpečenstvá Poistná
suma (€) Spoluúčasť Ročné poistné 

s daňou (€)

1. Vzťahuje sa na všetky miesta poistenia

1.1 Predmet poistenia: Náklady na prácu nadčas

Stroje a elektronika – Lom stroja, Havária 1 000,00 0 zahrnuté v
poistnom za

základný rozsah

1.2 Predmet poistenia: Náklady na expresné príplatky

Stroje a elektronika – Lom stroja, Havária 1 000,00 0 zahrnuté v
poistnom za

základný rozsah

Ročné poistné s daňou: 60,00 €

6. Zvláštne dojednania
Nedojednané

 



Poistná zmluva č.: 
2408383492 8/18 Názov produktu: ProFi Extra

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

7. Zmluvné dojednania
7.1. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie

zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020 (ďalej len „OUVZ VPP NP 2020“).

7.2. Poistenie sa uzaviera pre prípad všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu
vzniknutú inej osobe v súvislosti s vykonávaním činnosti poisteného alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi a/alebo so
vzťahom uvedenými v poistnej zmluve.

7.3. V rámci poistnej sumy a spoluúčasti základného rozsahu poistenia je možné základný rozsah poistenia na základe
pripoistení/doložiek a/alebo zvláštnych dojednaní rozšíriť alebo zúžiť.

8. Rozsah poistenia

8.1. Činnosť, ktorá je predmetom poistenia:
• zodpovednosť za škodu v súvislosti s činnosťou obce/mesta podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

• vlastníctvo nehnuteľnosti - obecný majetok

8.2. Základný rozsah poistenia
Poistenie v základnom rozsahu sa uzaviera podľa bodov 1. – 4. OUVZ VPP NP 2020 pre prípad všeobecne záväzným
právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s vykonávaním
činnosti poisteného alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi a/alebo so vzťahom uvedeným v bode 8.1.

8.3. Pripoistenia/doložky
Poistenie sa dojednáva tiež v rozsahu pripoistení a doložiek uvedených v prílohe. 
Poistenie v rozsahu pripoistení a doložiek sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za
škodu v základnom rozsahu.

8.4. Územná platnosť, poistná suma, limity plnenia, spoluúčasť, franšíza, poistné

Poistenie VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

P.č. Územná platnosť / Rozsah poistenia
Poistná

suma / limit
plnenia (€)

Spoluúčasť Franšíza
(€)

Ročné
poistné 

s daňou (€)

Základný rozsah poistenia

1. Územná platnosť: Slovensko

1.1 Predmet poistenia: Všeobecná zodpovednosť

1.1.1 Všeobecná zodpovednosť za škodu 60 000,00 100 € 0,00 54,96

1.1.2 Škoda spôsobená inak ako na zdraví, majetku, na
veci, Z01

1 000,00 100 € 0,00 zahrnuté v
poistnom za

základný
rozsah

1.1.3 Veci užívané, Z02 1 000,00 100 € 0,00 zahrnuté v
poistnom za

základný
rozsah

1.1.4 Náhrada nákladov zdravotných poisťovní a Sociálnej
poisťovne, Z05

1 000,00 100 € 0,00 zahrnuté v
poistnom za

základný
rozsah

1.1.5 Odcudzenie vecí vnesených a odložených, Z06 1 000,00 100 € 0,00 zahrnuté v
poistnom za

základný
rozsah
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1.1.6 Starosta obce, primátor mesta, Z12 10 000,00 200 € 0,00 64,08

Ročné poistné s daňou: 119,04 €

9. Zvláštne dojednania
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká iba v prípade, ak v čase vzniku

poistnej udalosti bude poistený vlastniť právoplatný doklad/oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, alebo bude inak
oprávnený na výkon činnosti uvedenej v poistnej zmluve, pre poistnou zmluvou dohodnutú územnú platnosť.

9.2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti činnosťou obce/mesta ako zriaďovateľa
obecnej/mestskej polície.

9.3. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti so samostatnou podnikateľskou činnosťou
obce/mesta.

III. DOPLŇUJÚCE ODPOVEDE POISTNÍKA NA OTÁZKY POISŤOVATEĽA

Miesta poistenia pre poistenie majetku
Stabilné hasiace zariadenie s automatickým spúšťaním – akcieschopné hasiace zariadenie v zmysle Vyhlášky č. 169/2006 Z.
z. v platnom znení, ktoré obsahuje najmä stabilný zdroj hasiacej látky, rozvodné potrubie, vypúšťaciu armatúru, spúšťací
mechanizmus a signalizačné zariadenie, s automatickým spúšťaním, ktoré sa uvádza do činnosti priamym pôsobením tepla na
vypúšťaciu armatúru.

Funkčná elektrická požiarna signalizácia s automatickým hlásičmi – akcieschopné zariadenie v zmysle Vyhlášky č. 726/2002
Z. z. v platnom znení, ktoré musí obsahovať ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos
požiarnej signalizácie a napájacie zariadenie.

Strážna služba – bezprostredné stráženie objektu, priestoru alebo predmetov zamestnancami SBS alebo vlastnými
zamestnancami poistníka, poisteného alebo vlastníka chráneného objektu, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:

• sú fyzicky zdatní, zdravotne spôsobilí a na tento výkon riadne vyškolení a poučení;

• sú vybavení spojovacou technikou tak, aby pri vykonávaní pochôdzok boli jednotliví členovia strážnej služby v spojení (v
prípade viacčlennej strážnej služby), a aby boli schopní privolať políciu v prípade zistenia krádeže vlámaním alebo lúpeže;

• vykonávajú v mieste poistenia stráženie kontrolovateľným spôsobom (napr. kamerový systém so záznamom, kontrolné
hodiny, kniha pochôdzok).

Lošonec 179, 91904 Lošonec
1. Došlo v mieste poistenia v posledných 10 rokoch k záplave alebo povodni viac ako jedenkrát? Nie

2. Došlo v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej blízkosti v posledných 10 rokoch k zosuvu pôdy, zrúteniu skál
alebo zemín?

Nie

3. Nachádza sa miesto poistenia v zastavanom území obce? Áno

4. Je miesto poistenia chránené stabilným hasiacim zariadením s automatickým spúšťaním? Nie

5. Je miesto poistenia chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi? Nie

6. Je miesto poistenia strážené nepretržitou strážnou službou, ktorá vykonáva fyzickú ochranu poisťovaných vecí
vrátane obchôdzok, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?

Nie

Lošonec 23, 91904 Lošonec
1. Došlo v mieste poistenia v posledných 10 rokoch k záplave alebo povodni viac ako jedenkrát? Nie

2. Došlo v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej blízkosti v posledných 10 rokoch k zosuvu pôdy, zrúteniu skál
alebo zemín?

Nie

3. Nachádza sa miesto poistenia v zastavanom území obce? Áno

4. Je miesto poistenia chránené stabilným hasiacim zariadením s automatickým spúšťaním? Nie

5. Je miesto poistenia chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi? Nie

6. Je miesto poistenia strážené nepretržitou strážnou službou, ktorá vykonáva fyzickú ochranu poisťovaných vecí
vrátane obchôdzok, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?

Nie

Lošonec 62, 91904 Lošonec
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1. Došlo v mieste poistenia v posledných 10 rokoch k záplave alebo povodni viac ako jedenkrát? Nie

2. Došlo v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej blízkosti v posledných 10 rokoch k zosuvu pôdy, zrúteniu skál
alebo zemín?

Nie

3. Nachádza sa miesto poistenia v zastavanom území obce? Áno

4. Je miesto poistenia chránené stabilným hasiacim zariadením s automatickým spúšťaním? Nie

5. Je miesto poistenia chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi? Nie

6. Je miesto poistenia strážené nepretržitou strážnou službou, ktorá vykonáva fyzickú ochranu poisťovaných vecí
vrátane obchôdzok, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?

Nie

Lošonec 243, 91904 Lošonec
1. Došlo v mieste poistenia v posledných 10 rokoch k záplave alebo povodni viac ako jedenkrát? Nie

2. Došlo v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej blízkosti v posledných 10 rokoch k zosuvu pôdy, zrúteniu skál
alebo zemín?

Nie

3. Nachádza sa miesto poistenia v zastavanom území obce? Áno

4. Je miesto poistenia chránené stabilným hasiacim zariadením s automatickým spúšťaním? Nie

5. Je miesto poistenia chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi? Nie

6. Je miesto poistenia strážené nepretržitou strážnou službou, ktorá vykonáva fyzickú ochranu poisťovaných vecí
vrátane obchôdzok, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?

Nie

Lošonec 174, 91904 Lošonec
1. Došlo v mieste poistenia v posledných 10 rokoch k záplave alebo povodni viac ako jedenkrát? Nie

2. Došlo v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej blízkosti v posledných 10 rokoch k zosuvu pôdy, zrúteniu skál
alebo zemín?

Nie

3. Nachádza sa miesto poistenia v zastavanom území obce? Áno

4. Je miesto poistenia chránené stabilným hasiacim zariadením s automatickým spúšťaním? Nie

5. Je miesto poistenia chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi? Nie

6. Je miesto poistenia strážené nepretržitou strážnou službou, ktorá vykonáva fyzickú ochranu poisťovaných vecí
vrátane obchôdzok, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?

Nie

Parcela č. :intravilán obce,Kraj: Trnavský,Okres: Trnava,Katastrálne územie: Lošonec
1. Došlo v mieste poistenia v posledných 10 rokoch k záplave alebo povodni viac ako jedenkrát? Nie

2. Došlo v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej blízkosti v posledných 10 rokoch k zosuvu pôdy, zrúteniu skál
alebo zemín?

Nie

3. Nachádza sa miesto poistenia v zastavanom území obce? Áno

4. Je miesto poistenia chránené stabilným hasiacim zariadením s automatickým spúšťaním? Nie

5. Je miesto poistenia chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi? Nie

6. Je miesto poistenia strážené nepretržitou strážnou službou, ktorá vykonáva fyzickú ochranu poisťovaných vecí
vrátane obchôdzok, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť?

Nie

POISTENIE MAJETKU A PRERUŠENIA PREVÁDZKY

Škodovosť

Počet škôd za posledných 5 rokov Príčiny vzniku škôd za posledných 5
rokov Výška škôd za posledných 5 rokov

0 Žiadne 0,00 €

STAVBY
Veci, ktoré sú podľa OUMA VPP NP 2020 vylúčené z poistenia, ak je predmetom poistenia stavba – stavby, ktoré nie sú
spojené so zemou pevným základom; vrtné veže vrátane príslušenstva; atómové elektrárne a zariadenia na prípravu alebo
likvidáciu jadrového paliva, vrátane príslušenstva; stany, nafukovacie/pretlakové haly; stavby dočasného charakteru bez
prideleného súpisného čísla (napr. obytné vozidlá, stánky, stavby tvoriace zariadenie staveniska, unimobunky, kontajnerové
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stavby, prenosné hangáre, rozoberateľné haly); stavby na vodných tokoch; podzemné chodby, ak nejde o podzemné časti
poistenej stavby; inžinierske stavby, ak nejde o prípojky inžinierskych sietí vo vlastníctve poisteného vo vzdialenosti do 100 metrov
od poisťovanej stavby. 

Plochá strecha – strecha, ktorá má sklon strešnej roviny do 10°, pričom sklon strešnej roviny je uhol, ktorý je medzi plochou
strechy a vodorovnou rovinou.

Miesto poistenia: Lošonec 62, 91904 Lošonec:

Poistenie STAVIEB pod poradovým číslom 1.1:
1. Poisťovaná stavba má plochú strechu s betónovou nosnou konštrukciou. Nie

2. Je na poisťovanú stavbu vydané rozhodnutie o nariadení alebo povolení odstránenia stavby? Nie

3. Je poisťovaná stavba v prevádzkyschopnom stave a súčasne je stavba riadne prevádzkovaná? Áno

4. Vinkulácia: Nie

Miesto poistenia: Lošonec 243, 91904 Lošonec:

Poistenie STAVIEB pod poradovým číslom 2.1:
1. Poisťovaná stavba má plochú strechu s betónovou nosnou konštrukciou. Nie

2. Je na poisťovanú stavbu vydané rozhodnutie o nariadení alebo povolení odstránenia stavby? Nie

3. Je poisťovaná stavba v prevádzkyschopnom stave a súčasne je stavba riadne prevádzkovaná? Áno

4. Vinkulácia: Nie

Miesto poistenia: Parcela č. :intravilán obce,Kraj: Trnavský,Okres: Trnava,Katastrálne územie: Lošonec:

Poistenie STAVIEB pod poradovým číslom 3.1:
1. Poisťovaná stavba má plochú strechu s betónovou nosnou konštrukciou. Nie

2. Je na poisťovanú stavbu vydané rozhodnutie o nariadení alebo povolení odstránenia stavby? Nie

3. Je poisťovaná stavba v prevádzkyschopnom stave a súčasne je stavba riadne prevádzkovaná? Áno

4. Vinkulácia: Nie

Miesto poistenia: Lošonec 179, 91904 Lošonec:

Poistenie STAVIEB pod poradovým číslom 4.1:
1. Poisťovaná stavba má plochú strechu s betónovou nosnou konštrukciou. Nie

2. Je na poisťovanú stavbu vydané rozhodnutie o nariadení alebo povolení odstránenia stavby? Nie

3. Je poisťovaná stavba v prevádzkyschopnom stave a súčasne je stavba riadne prevádzkovaná? Áno

4. Vinkulácia: Nie

Miesto poistenia: Lošonec 23, 91904 Lošonec:

Poistenie STAVIEB pod poradovým číslom 5.1:
1. Poisťovaná stavba má plochú strechu s betónovou nosnou konštrukciou. Nie

2. Je na poisťovanú stavbu vydané rozhodnutie o nariadení alebo povolení odstránenia stavby? Nie

3. Je poisťovaná stavba v prevádzkyschopnom stave a súčasne je stavba riadne prevádzkovaná? Áno

4. Vinkulácia: Nie

Miesto poistenia: Lošonec 174, 91904 Lošonec:

Poistenie STAVIEB pod poradovým číslom 6.1:
1. Poisťovaná stavba má plochú strechu s betónovou nosnou konštrukciou. Nie

2. Je na poisťovanú stavbu vydané rozhodnutie o nariadení alebo povolení odstránenia stavby? Nie

3. Je poisťovaná stavba v prevádzkyschopnom stave a súčasne je stavba riadne prevádzkovaná? Áno

4. Vinkulácia: Nie
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HNUTEĽNÉ VECI
Veci, ktoré sú podľa OUMA VPP NP 2020 vylúčené z poistenia, ak sú predmetom poistenia hnuteľné veci – cenné papiere;
platobné karty; výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia nepoužiteľné pre štandardnú produkciu; vozidlá
(vrátane prívesov), ktoré sú vyrobené alebo schválené na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách alebo
podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel; snežné skútre a štvorkolky, ktoré nie sú navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej
premávke; lietadlá a iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére; plavidlá, lodné motory a ťažné stroje; seno a slamu; pozberané
poľnohospodárske plodiny uskladnené na voľnom priestranstve, produkty živočíšnej výroby uskladnené na voľnom priestranstve;
elektronické dáta; automaty na vhadzovanie mincí a vkladanie bankoviek (vrátane automatov na rozmieňanie alebo zamieňanie
peňazí) a automaty vydávajúce peniaze, vrátane ich obsahu.

Miesto poistenia: Lošonec 62, 91904 Lošonec:

Poistenie HNUTEĽNÝCH VECÍ pod poradovým číslom 1.1:
1. Sú poisťované hnuteľné veci riadne udržiavané a súčasne v prevádzkyschopnom stave? Áno

2. Sú poisťované hnuteľné veci umiestnené aj na vonkajšom priestranstve? Nie

3. Vinkulácia: Nie

Poistenie HNUTEĽNÝCH VECÍ pod poradovým číslom 1.2:
1. Sú poisťované hnuteľné veci riadne udržiavané a súčasne v prevádzkyschopnom stave? Áno

2. Sú poisťované hnuteľné veci umiestňované aj na vonkajšom priestranstve? Nie

3. Vinkulácia: Nie

Miesto poistenia: Lošonec 23, 91904 Lošonec:

Poistenie HNUTEĽNÝCH VECÍ pod poradovým číslom 2.1:
1. Sú poisťované hnuteľné veci riadne udržiavané a súčasne v prevádzkyschopnom stave? Áno

2. Sú poisťované hnuteľné veci umiestňované aj na vonkajšom priestranstve? Nie

3. Vinkulácia: Nie

Miesto poistenia: Lošonec 174, 91904 Lošonec:

Poistenie HNUTEĽNÝCH VECÍ pod poradovým číslom 3.1:
1. Sú poisťované hnuteľné veci riadne udržiavané a súčasne v prevádzkyschopnom stave? Áno

2. Sú poisťované hnuteľné veci umiestňované aj na vonkajšom priestranstve? Nie

3. Vinkulácia: Nie

Miesto poistenia: Lošonec 179, 91904 Lošonec:

Poistenie HNUTEĽNÝCH VECÍ pod poradovým číslom 4.1:
1. Sú poisťované hnuteľné veci riadne udržiavané a súčasne v prevádzkyschopnom stave? Áno

2. Sú poisťované hnuteľné veci umiestňované aj na vonkajšom priestranstve? Nie

3. Vinkulácia: Nie

POISTENIE STROJNÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Škodovosť

Počet škôd za posledných 5 rokov Príčiny vzniku škôd za posledných 5
rokov Výška škôd za posledných 5 rokov

0 Žiadne 0,00 €

Miesto poistenia: Lošonec 243, 91904 Lošonec:

Poistenie STROJNÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ pod poradovým číslom 1.1:
1. Sú poisťované zariadenia požičiavané? Nie

2. Sú poisťované zariadenia riadne udržiavané a súčasne v prevádzkyschopnom stave? Áno

3. Vinkulácia: Nie
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POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Škodovosť

Počet škôd za posledných 5 rokov Príčiny vzniku škôd za posledných 5
rokov Výška škôd za posledných 5 rokov

0 Žiadne 0,00 €

Územná platnosť: Slovensko:

Poistenie VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU pod poradovým číslom 1.1:
1. Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie za všetky poistené činnosti 336 907,00

€

2. Počet zamestnancov 10-49

3. Počet obyvateľov 515

4. Činnosť obce ako zriaďovateľa základnej (materskej) školy bez právnej subjektivity (zaškrtnite, len ak je obec
zriaďovateľom MŠ/ZŠ bez právnej subjektivity)

Áno

5. Činnosť obce /mesta ako zriaďovateľa obecnej/mestskej polície (zaškrtnite, len ak je obec/mesto zriaďovateľom
obecnej /mestskej polície)

Nie

6. Samostatná podnikateľská činnosť obce (zaškrtnite, len ak má obec oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti,
napr. živnostenské oprávnenie)

Nie

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Splatnosť poistného
1.1. Poisťovateľ má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. Zmenou

poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia,
dopoistenia ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena alebo dopoistenie ďalšieho miesta
poistenia alebo zmena spoluúčasti a iné.

1.2. Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne.

Druh poistného bežné poistné

Celkové ročné poistné s daňou 905,04 €

Poistné obdobie poistný rok

Poistné za poistné obdobie je splatné štvrťročne

Dátum splatnosti poistného / Výška splátky poistného s daňou

24.02. 226,26 €

24.05. 226,26 €

24.08. 226,26 €

24.11. 226,26 €

Bankové spojenie poisťovateľa

Všeobecná úverová banka a.s.

IBAN SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kód SUBASKBX

Konštantný symbol 3558

Variabilný symbol 2408383492

2. Osobitné ustanovenia
2.1. Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorázového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné v

zostatkovej výške splatné naraz.
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2.2. Pokiaľ nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, dojednáva sa, že poistné plnenia vyplatené zo všetkých poistných
udalostí vzniknutých v jednom mieste poistenia v priebehu jedného poistného roku alebo v dobe určitej, na ktorú bolo
poistenie dojednané, sú pre celú poistnú zmluvu obmedzené nasledovnými limitmi poistného plnenia, ktoré sú najvyššou
hranicou poistného plnenia poisťovateľa:

a) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva záplava alebo povodeň v súhrne do výšky dojednanej poistnej
sumy, maximálne však 3 500 000,00 €

b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne do výšky dojednanej poistnej sumy,
maximálne však 3 500 000,00 €

2.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

2.4. Výluka prenosnej choroby 
Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, že poisťovateľ sa nebude podieľať na akýchkoľvek stratách, škodách, nárokoch,
nákladoch alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených alebo vynaložených poisteným priamo alebo nepriamo v
súvislosti s akoukoľvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou)
prenosu akejkoľvek choroby bez ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, obave z jej prenosu
alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo v akomkoľvek inom poradí. Pod Prenosnou chorobou sa rozumie každá
choroba, ktorá sa môže prenášať pomocou akejkoľvek látky alebo prostriedku, z ktoréhokoľvek organizmu na iný organizmus
ak:
prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo ich varianty alebo mutácie, či už sa
považujú za živé alebo nie, a prenos medzi organizmami, či už priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem iného vzduchom,
telesnými tekutinami, z alebo na akýkoľvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo plynnej a samotná choroba,
prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť poškodenie alebo ohroziť ľudské zdravie alebo
životné podmienky ľudí alebo spôsobia alebo by mohli spôsobiť alebo ohroziť poškodenie, zhoršenie kvality, stratu hodnoty,
predajnosť alebo stratu možnosti používania majetku alebo akúkoľvek stratu možnosti podnikania.

3. Vyhlásenie poistníka/poisteného:
3.1. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy poskytnuté informácie podľa § 792 a

Občianskeho zákonníka a že sa s dostatočným časovým predstihom pred jej uzavretím oboznámil v zmysle Zákona o
poisťovníctve v platnom znení s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom
produkte.

3.2. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že obdržal Záznam o finančnom sprostredkovaní a to v dostatočnom časovom
predstihu pred uzatvorením poistnej zmluvy.

3.3. Poistník potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek a
zvláštnych dojednaní s dostatočným časovým predstihom pred vznikom poistenia a berie na vedomie, že prípadné ústne
dojednania neuvedené písomne v tejto poistnej zmluve sú neplatné.

3.4. Poistník zaplatením poistného tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne, pravdivo, podľa svojho
najlepšieho vedomia, nezamlčal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy a zaväzuje sa hlásiť
poisťovateľovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené
v tejto poistnej zmluve sú pravdivé a správne, obsah poistnej zmluvy mu je zrozumiteľný, súhlasí s obsahom poistnej zmluvy,
všeobecnými poistnými podmienkami a všetkými prílohami poistnej zmluvy.

3.5. Poistník zaplatením poistného berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v
zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach
dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy a s
ktorými sa poistník zaväzuje oboznámiť aj poistených. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na
webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.

3.6. Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník vyhlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými poistnými
podmienkami, doložkami a zvláštnymi dojednaniami, ktorými sa riadi táto poistná zmluva a ktoré sú jej neoddeliteľnou
súčasťou.

3.7. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že boli overené jeho identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene
poisťovateľa a že mu finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.

3.8. Poistník vyhlasuje a zaplatením poistného potvrdzuje, že obdržal elektronické vyhotovenie Návrhu poistenej zmluvy,
Všeobecných poistných podmienok, doložiek a zvláštnych dojednaní uvedených v poistnej zmluve, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou návrhu poistnej zmluvy.

Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:
E-mailová adresa poistníka poistenia: losonec@gmail.com

Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poistnými
podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky, s
výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich
inak ako prostredníctvom e-mailu:
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Áno

4. Prílohy:
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:

1. Príloha - Pripoistenia a doložky

2. Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 (č.tlačiva: VPP_NP_2020)

3. Informačný dokument o poistnom produkte

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov

5. Čestné vyhlásenie

6. Doložka K20 (č.tlačiva: Doložka _K20)

7. Osvedčenie SVK - Všeobecná zodpovednosť

8. Osvedčenie ENG - Všeobecná zodpovednosť

9. Výpis z: - register, -

Košice, dňa: 23.02.2022

Tento návrh platí do 28.02.2022. Aby poistenie vzniklo, poistné, resp. jeho prvú splátku zaplaťte do tohto dátumu. Zaplatením
vyjadríte svoj výslovný súhlas s uzavretím poistnej zmluvy so začiatkom poistenia od 24.02.2022. Zaplatené poistné musí mať
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu najneskôr 28.02.2022 na svojom účte. V opačnom prípade
poistenie nevznikne a Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu nebude poskytovať poistnú ochranu.

Ing. Juraj Smrek 
manažér odboru 

poistenia podnikateľov 

 
Za poisťovateľa (meno, podpis)
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PRÍLOHA – PRIPOISTENIA/DOLOŽKY

POISTENIE MAJETKU A PRERUŠENIA PREVÁDZKY

MA01 Uplatnenie podpoistenia

Dojednáva sa, že iba v prípade, ak je v čase poistnej udalosti rozdiel medzi poistnou hodnotou poistenej veci a poistnou sumou
dojednanou pre poistenú vec väčší ako 15% z poistnej hodnoty poistenej veci, zníži poisťovateľ poistné plnenie, avšak aj v tomto
prípade v rovnakom pomere ku škode, v akom je poistná suma dojednaná pre poistenú vec k poistnej hodnote poistenej veci.

MA02 Náklady na stavebné súčastí a výmenu zámkov vstupných dverí

Pre poistenie majetku sa dojednáva: 
- poistenie stavebných súčastí, ktoré zabezpečujú miesto poistenia a sú súčasťou budovy/haly/priestorov, ktoré poistený užíva na
základe nájomnej zmluvy. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba v prípade, ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu stavebných
súčastí konaním páchateľa, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci. Podmienkou je dojednanie poistného nebezpečenstva
krádeže vlámaním alebo lúpež. 
- rozšírenie poistného krytia o náhradu nákladov na výmenu zámku dverí do poistenej stavby, ak ku strate kľúča od zámku dverí
došlo v súvislostí s poistnou udalosťou.

MA03 Indukcia a prepätie na strojných a elektronických zariadeniach stavby

Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom priamy úder blesku, sa dojednáva rozšírenie poistného krytia o poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia
poistenej veci indukciou alebo prepätím na strojných a elektronických zariadeniach stavby v súvislosti s poistnou udalosťou
spôsobenou na stavbe poistným nebezpečenstvom úder blesku.

MA04 Náklady na vyhľadanie príčiny vzniku škody

Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom voda unikajúca z vodovodných zariadení, sa dojednáva rozšírenie poistného krytia o náhradu nákladov na
vyhľadanie príčiny vzniku škody na poistenej veci, búracie práce priamo súvisiace s vyhľadaním príčiny vzniku škody a uvedenie
stavby do stavu bezprostredne pred poistnou udalosťou pri poistnej udalosti spôsobenej vodou unikajúcou z vodovodných
zariadení.

MA07 Doprava vecí

Pre poistené hnuteľné veci sa pre prípad odcudzenia poistenej veci poistnými nebezpečenstvami krádež vlámaním a lúpež počas
dopravy vecí dojednáva nasledovné:

Pre krádež vlámaním sa dojednávajú nasledujúce limity plnenia a spôsoby zabezpečenia:

a) do 5 000 €, ak sú v dobe poistnej udalosti poistené veci umiestnené v riadne uzamknutom vozidle v nákladnom, resp.
batožinovom priestore, a ak je vozidlo odstavené maximálne po dobu 1 hodiny v čase medzi 6. až 22. hodinou;

b) do 10 000 €, ak sú v dobe poistnej udalosti poistené veci umiestnené v riadne uzamknutom vozidle v nákladnom, resp.
batožinovom priestore, a ak je vozidlo odstavené pod dozorom vodiča, na stráženom parkovisku alebo v stráženom areáli;

c) do 20 000 €, ak sú v dobe poistnej udalosti poistené veci umiestnené v riadne uzamknutom vozidle v nákladnom, resp.
batožinovom priestore, pričom vozidlo je vybavené funkčným alarmom vydávajúcim hlasný zvuk po vniknutí do vozidla a pokiaľ je
vozidlo odstavené v akustickom dosahu alarmu vodiča, na stráženom parkovisku alebo v stráženom areáli;

d) do výšky poistnej sumy, ak sú v dobe poistnej udalosti poistené veci umiestnené v riadne

uzamknutom vozidle v nákladnom, resp. batožinovom priestore, pričom vozidlo je vybavené funkčným alarmom vydávajúcim
hlasný zvuk po vniknutí do vozidla a pokiaľ je vozidlo strážené súkromnou bezpečnostnou službou alebo uzamknuté v samostatnej
garáži (nie hromadnej) s oceľovými vrátami s dvoma bezpečnostnými zámkami.

Pre lúpež sa dojednávajú nasledujúce limity plnenia a spôsoby zabezpečenia:

a) do 5 000 €, bez špecifikácie požadovaného zabezpečenia proti lúpeži;

b) do 10 000 €, ak dopravu vecí vykonáva aspoň jedna odborne poučená osoba vybavená obranným sprejom;

c) do 30 000 €, ak dopravu vecí vykonávajú aspoň dve odborne poučené osoby, z ktorých je aspoň jedna vybavená obranným
sprejom;

d) do 50 000 €, ak dopravu vecí vykonávajú aspoň dve odborne poučené osoby, z ktorých je aspoň jedna vybavená nabitou
strelnou zbraňou pripravenou na obranu.
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PP04 Poistné nebezpečenstvo - Odcudzenie

V zmysle OUPP VPP NP 2020 bod 3. Vecná škoda sa poistné nebezpečenstvá rozširujú o písmeno h) Odcudzenie.

POISTENIE STROJNÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

SE01 Doložka k OUMA VPP NP 2020

Odchylne od bodu 9. písm. l) OUMA VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na vozidlá kategórie N a O, s
výnimkou škôd na podvozku, náprave, prevodovke, motore, kabíne vrátane vybavenia na motorovom vozidle, ak boli spôsobené
pri jazde a nie pracovnou činnosťou týchto vozidiel.

Odchylne od bodu 37. OUMA VPP NP 2020 je miestom poistenia pre strojné a elektronické zariadenie zabudované vo/na vozidle
alebo podvozku vozidla územie SR.

Poistenie sa vzťahuje aj na poistené veci nachádzajúce sa mimo stavby, miestnosti, u ktorých je takéto umiestnenie obvyklé.

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Z01 Škoda spôsobená inak ako na zdraví, majetku, na veci

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú tretej osobe inak ako na živote, zdraví alebo veci, ktorú má táto
osoba vo vlastníctve alebo užívaní.

Škodovou udalosťou pre účely poistenia podľa tohto bodu je udalosť oznámená poisteným, ku ktorej dôjde v dobe trvania poistenia
a ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním poistenej činnosti alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi, a ktorá by mohla byť
dôvodom vzniku povinnosti plnenia podľa týchto VPP NP 2020 a tejto zmluvy.

Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje:

na zodpovednosť za schodok na finančných hodnotách, správou ktorých bol poistený poverený a na zodpovednosť za
škody vzniknuté pri obchodovaní s cennými papiermi,

na zodpovednosť za škodu vzniknutú nedodržaním lehôt zmluvne dohodnutých s klientom, s výnimkou lehôt (dôb)
stanovených právnym predpisom, súdom alebo orgánom verejnej správy, rozhodcom alebo rozhodcovským súdom aj v
prípade, ak sú tieto lehoty (doby) zmluvne dohodnuté s klientom,

na zodpovednosť za škodu vzniknutú prekročením zmluvne dohodnutej doby vykonania diela,

na zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením autorského práva,

na zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným pri výkone pôsobnosti ako člena predstavenstva alebo člena dozornej
rady alebo pri výkone pôsobnosti konateľa akejkoľvek obchodnej spoločnosti,

na zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s trestným činom spáchaným poisteným alebo, ktorá vznikla v
súvislosti s akýmkoľvek nepoctivým alebo podvodným konaním alebo opomenutím poisteného.

Z02 Veci užívané

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.

Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú stratou vecí, na zodpovednosť
poisteného za škodu vzniknutú opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením a chybnou obsluhou užívaných vecí a tiež na
škody vzniknuté na akýchkoľvek motorových vozidlách, ktoré poistený užíva.

Z05 Náhrada nákladov zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne

Poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov liečenia vynaložených zdravotnou poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech
zamestnanca poisteného a zároveň na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v
prospech zamestnanca poisteného, v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zapríčineného/nej nedbanlivostným
protiprávnym konaním poisteného.

Poistenie podľa tohto bodu sa však vzťahuje len na prípady, keď sa na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo pri
chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady zdravotnej a Sociálnej poisťovne viažu, vzťahuje povinné úrazové poistenia
zamestnávateľa pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania podľa zákona č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Z06 Odcudzenie vecí vnesených a odložených
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Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú odcudzením vnesených a odložených vecí. Veci vnesené sú veci,
ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na
uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané poistenému alebo niektorému z pracovníkov poisteného.

Odložené veci sú veci tretích osôb, ktoré boli odložené na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú v
prípade ak je s prevádzkou činnosti uvedenej v poistnej zmluve spravidla spojené odkladanie vecí.

Poistenie sa však nevzťahuje na akékoľvek motorové vozidlá; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a mince, drahé kovy a
predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy, šperky a klenoty; vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné
dokumenty predstavujúce finančnú (nominálnu) hodnotu, cenné papiere a ceniny; veci zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty,
umelecké diela a zbierky a kľúče.

Poistenie sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy za škodu zodpovedá zamestnanec poisteného alebo iná osoba vykonávajúca
činnosť pre poisteného.

Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že škodová udalosť bola bezodkladne nahlásená polícii.

Z12 Starosta obce, primátor mesta

Poistenými v rozsahu tejto doložky sú osoby, ktoré v čase trvania poistenia boli, sú alebo budú vo funkcii starostu, primátora,
zástupcu starostu, zástupcu primátora (ďalej len poistený) samostatného územného samosprávneho a správneho celku Slovenskej
republiky - obce, mesta (ďalej len poistník).

Dojednáva sa, že výluka uvedená v bode 5. c) OUVZ VPP NP 2020 sa pre poistenie v rozsahu tejto doložky

neuplatňuje.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera v rozsahu bodov 1. – 4. OUVZ VPP NP2020.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú poistníkovi inak ako na živote,
zdraví alebo na veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo v užívaní.

Predpokladom vzniku práva na plnenie z poistenia v rozsahu tohto ustanovenia je, že ku vzniku škody (škodová udalosť) došlo v
dobe trvania poistenia v súvislosti s vykonávaním funkcie starostu/primátora/zástupcu starostu/zástupcu primátora alebo vzťahmi z
vykonávania tejto funkcie priamo vyplývajúcimi.

Pre poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú poistníkovi inak ako na živote, zdraví alebo na veci, ktorú má táto osoba vo
vlastníctve alebo v užívaní vrátane zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú v súvislosti s dotáciami, spracovaním žiadostí o
dotácie a granty a organizovaním verejných zákaziek sa dojednáva limit plnenia 5 000 € na jedno poistné obdobie. 

Odchylne od bodu 5. h) a i) OUVZ VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú na hnuteľných veciach zverených poistenému alebo užívaných poisteným na výkon
verejnej funkcie, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu, s výnimkou škôd spôsobených opotrebením a/alebo zanedbaním
predpísanej obsluhy a údržby.

Pre prípady zodpovednosti poisteného za škodu na motorovom vozidle vo vlastníctve/užívaní poistníka zvereného poistenému
alebo užívanom poisteným na výkon verejnej funkcie sa dojednáva, že poisťovňa nahradí za poisteného škodu až do výšky
spoluúčasti z havarijného poistenia, ktorou sa poistník podieľa na plnení z tohto poistenia. Podmienkou poskytnutia plnenia je, že
motorové vozidlo na ktorom vznikla škoda má v čase vzniku škody platné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a platné havarijné poistenie.

Okrem výluk uvedených vo VPP NP 2020 a OUVZ VPP NP 2020 sa poistenie v rozsahu tejto doložky nevzťahuje na zodpovednosť
poisteného za škodu:

spôsobenú schodkom na zverených hodnotách, ktoré je poistený povinný vyúčtovať;

vzniknutú v súvislosti s výkonom podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti starostu obce/primátora mesta;

vzniknutú pri obchodovaní s cennými papiermi;

vzniknutú na pneumatikách a dopravovaných veciach s výnimkou škôd vzniknutých pri dopravnej nehode.

Poisťovateľ poskytne plnenie z poistenia v rozsahu tejto doložky v prípade, že v dobe trvania poistenia bolo poistenému prvýkrát
doručené písomné uplatnenie nároku poistníka na náhradu škody.

Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi, že nastala škodová udalosť, najneskôr do tridsiatich dní po skončení poistného roku, v
ktorom mu bolo doručené písomné uplatnenie nároku podľa predchádzajúcej vety.
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Osvedčenie o poistení 
k poistnej zmluve č. 2408383492

Poistník
IČO/RČ 00682292

Obchodné meno/názov Obec Lošonec

Číslo poistnej zmluvy 2408383492

Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy 23.02.2022

Poistné obdobie od 24.02.2022 do 23.02.2023

Účinnosť osvedčenia od 24.02.2022

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými
podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poistnej zmluve. 

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou: 
• zodpovednosť za škodu v súvislosti s činnosťou obce/mesta podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov 
• vlastníctvo nehnuteľnosti - obecný majetok 

Poistenie VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

P.č. Územná platnosť / Rozsah poistenia Poistná suma / 
limit plnenia (€)

1. Územná platnosť: Slovensko

1.1 Predmet poistenia: Všeobecná zodpovednosť

Základný rozsah poistenia:

1.1.1 Všeobecná zodpovednosť za škodu 60 000,00

Pripoistenia:

1.1.1 Škoda spôsobená inak ako na zdraví, majetku, na veci, Z01 1 000,00

1.1.2 Veci užívané, Z02 1 000,00

1.1.3 Náhrada nákladov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, Z05 1 000,00

1.1.4 Odcudzenie vecí vnesených a odložených, Z06 1 000,00

1.1.5 Starosta obce, primátor mesta, Z12 10 000,00
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Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami
neživotného poistenia VPP NP 2020. 

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení všeobecnej
zodpovednosti za škodu vystavené k vyššie uvedenej poistnej zmluve. 

V Košice dňa: 23.02.2022 

Ing. Juraj Smrek 
manažér odboru 

poistenia podnikateľov 

 
Za poisťovateľa (meno, podpis) 

 
 
 
 
 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká
Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského
súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.
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Certificate of Insurance 
to the Insurance Policy No. 2408383492

Policy Holder
Company Identification No. 00682292

Name Obec Lošonec

Insurance Policy No. 2408383492

Insurance policy concluded on 23.02.2022

Period of Insurance from 24.02.2022 to 23.02.2023

Effective date of the Certificate from 24.02.2022

The general liability insurance shall be governed by the provisions of the Civil Code, General Insurance Terms and Conditions for
Non-Life Insurance VPP NP 2020 and contractual provisions stated in the insurance policy. 

The insurance refers to the third party liability for damage occurring with regard to the activity specified in the insurance policy to
which this Certificate of Insurance is issued. 

General Liability Insurance

No. Territorial Scope / Scope of Insurance Sum Insured /
Indemnity Limit (€)

1. Territorial scope: Slovakia

1.1 Subject of insurance: General Liability Insurance

Basic Scope of Cover:

1.1.1 General Liability Insurance 60 000,00

Riders:

1.1.1 Third party liability insurance caused other than on health, by death, damage or destruction of
items, Z01

1 000,00

1.1.2 Items Used by the Insured, Z02 1 000,00

1.1.3 Compensation of the Health Insurance Costs and Compensation of the Social Insurance
Agency Costs, Z05

1 000,00

1.1.4 Theft of Carried and Stored Goods, Z06 1 000,00

1.1.5 Liability for damages caused in connection with the actions and duties of the mayor, Z12 10 000,00
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This certificate of insurance shall become effective only together with the insurance policy and the General Insurance Terms and
Conditions for Non-Life Insurance VPP NP 2020.

On the date of issue of this certificate of insurance, all prior certificates of insurance issued to this insurance policy become void.

In Košice on 23.02.2022

Ing. Juraj Smrek 
Manager 

of Business Insurance 

 
On behalf of the Insurer (name, signature) 

 
 
 
 
 
 

Generali Poisťovňa, branch of an insurance undertaking from another Member State, Company ID: 54 228 573, with its registered office at Lamačská cesta 3/A, 841 04
Bratislava, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Po, File No.: 8774/B, the organizational unit of the enterprise of a foreign
entity, through which conducts the business in the Slovak Republic Generali Česká pojišťovna a.s., ID: 452 72 956, with its registered seat Spálená 75/16, Nové Město,
110 00 Praha 1, Czech Republic, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Section: B, File No.: 1464, the member of the Generali Group
which is included in the Italian List of Groups of Insurance Companies maintained by IVASS under No. 026.
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