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Polstente majetku a zodpovednosti za škodu

Poistná zmluva č:.: 57200777 42

Úvodné ustanovenia
1' Účastníci zmluvv

GENERATI

Generali Poist'ovňa, ä. S., Lamacská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
lČo:gs 7o9332, DlČ:2o21oooąal,ć DPH: SK 2o21ooo487,zapísaná v obchodnom iegistriokresného súdu Bratislava l,
oddiel Sa, vloŽka č. 1325tB, zastúpená Ščepková Elena(dälej len ,,poisťovatel',)
Spoločnosť patrĺ do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovnÍ vedenom lvAss

a

Základná škola s materskou škoIou
Šłolsła 4,9oo25 Chorvátsky Grob
lČo: 31816916
Potvrdenie'o pridelenĺ identiÍikačného čísla (lČo) a identifikácii v Štatistickom registri , vydal štatistický urad
zastÚpená: RNDr. Leštinská Daniela, riaditelka
(d'alej len,,poistník/poistený")

Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistenĺ majetku a zodpovednosti za škodu.

Pokial'nie je d'alej uvedené inak, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými
dodatkami, d'alej poistnými podmienkami, zmluvnými ustanoveniami, prípadne zvláštnymi dojednaniami poisťovaĺeÍa, łiore šĺ prílohou
zmluvy a tvoria jej neoddelitel'nú súčasť.

2' Prehl'ad uzavretých druhov poistenia

Poĺstenie Stavieb

Poistenie Prerušenia prevádzky - strata nájomného

Poistenie Hnutel'ných vecí

Poistenie Prerušen ia prev ádzky

Poistenie Strojov

Havarijné Poistenie Strojov

Poistenie Elektroniky

Poistenie Všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie Profesijnej zodpovednosti za škodu

3. Sprostredkovatel'poistenia (meno / názov, zÍskatel'ské číslo, kontakt):

Poistná zmluva č.: 5720077742 Kód produktu: PMS stana 1 z7



Poistenie hnutel'ných vecí pre prípad živelných a d'alších dojednaných poistných
nebezpečenstiev

Poistenie podnikateľských rizík

1. Zmluvné doiednania

'1 .1 . Toto poistenie je neoddelitel'nou súčasťou zmluvy niŽšie uvedeného čĺsla.
1'2. Poistenie hnutel'ných vecĺ sa riadi ustanoveniami občianskeho zákonnĺka, Všeobecnými poistnými podmienkami Živelného

poistenia vPP PPz 14 (dälej len VPP PPz 14), Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia pre prípad škÔd
spôsobených krádeŽou vlámaním alebo lúpeŽou VPP PPKL 14 (d'alej len VPP PPKL 14), zmluvnýmĺ ustanoveniami
Živelného poistenia hnutel'ných vecí a príslušnými doloŽkami, zmluvnými ustanoveniami poistenia pre prípad škôd
spôsobených krádeŽou vlámanĺm alebo lÚpeŽou a prĺslušnými doloŽkami, dojednaniami v úvodnej časti zmluvy ako
aj d'alšĺmi dojednaniami uvedenými pre toto poistenie'

1.3. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá' ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet poistenia v bode 3
(označené znakom X). Predmety poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvá obsahujú odkazy na prĺslušné doloŽky
(v zátvorkách), ktoré ich bliŽšie deÍinujú. Skrátené názvy poistných nebezpečenstiev a ich deÍinícia v poistných podmienkach:
1. Pożiar - článok ll , bod 1 a článok XlV bod 1 aż 4vPP PPz 14

2 Povodeň a záplava- článok ll, bod 2 písm. a)' b) a článok XlV. bod 5 a 6 VPP PPz 14

3 Víchrica a krupobitie - článok ll.' bod 2 písm. c)' d) a článok XlV. bod 7 a 8 VPP PPz 14

4 ostatnýżivel výber-článokll ,bod2písm.e) aŽh)ačlánokXlV'bod9aż12vPPPPz14
5. ostetný Živel celý - článok ll.' bod 2 a článok XlV. bod 5 aŽ.'l2vPP PPz'l4
6. Vodovodné škody - článok ll.' bod 3 a článok XlV. bod 13 VPP PPz 14

7. Náĺaz dopravného prostriedku' skrátene tieŽ ,,Náraz DP" - doloŽka MC2, resp. Havária - doloŽka M'l8 (platĺ pre poĺstenie prepravy vecí)
8 Poškodenĺe skla - doloŽka NA4 (Poistenie súčastÍ stavieb pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukol'vek udalosťou)

9 KrádeŽvlámanímalÚpeŻ,skrátenetież,,Kĺádeżvlámaním"-článokll.'bodípísm.a)'b)ačlánokXlV.VPPPPKL'ĺ4resp.dolożkaK18
pre poistenie prepravy vecí
10.Úmyselné poškodenie, skrátene tieŽ 'Úmysel poškodenie" - článok ll., bod 2 a článok XlV VPP PPKL 14 a doloŽka KC3

'l.4. Pokial'nie je d'alej dojednané inak, dojednáva sa vzdanie námietky podpoistenia v zmysle doloŽky MD2 a KD2.
1.5. Pokial' sa dojedná aj poistenie prerušenia prevádzky, poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia

prerušenia prevádzky v dôsledku poŽiaru VPP PPP 14 (d'alej len VPP PPP 14)' zmluvnými ustanoveniami poistenia
prerušenia prevádzky v dôsledku poŽiaru pre zisk a stále náklady, resp. zvýšené náklady (nadnáklady) a príslušnými
doloŽkami, dojednaniami v Úvodnej časti zmluvy a d'alšĺmi dojednaniami uvedenými pre toto poistenie'

1.6. Poistenie prerušenia prevádzky sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny
predmet poistenia v bode 3 (oznacené znakom X). Predmety poistenia obsahujú odkazy na prĺslušné doloŽky
(v zátvorkách), ktoré ich bliŽšie deÍinujú. Skrátené názvy poistných nebezpečenstiev a ich definícia v poistných podmienkach:
1 . Fożiar _ článok ll. VPP PPP '14

2. Vodovodné škody - doloŽka P0001

3. VÍchrica a krupobitie - P0002
4. Náraz dopravného prostriedku, skrátené tież ,,Náraz DP" - doloŽka P0003
5. KrádeŽ vlámaním a lúpeż, skrátene tież ,'Kĺádeż vlámaním" - doloŽka P0004

1.7. SÚčasťou poistenia sú doloŽky:

- MB2 _ Dojednanie pre poistenie vecí zamestnancov

- MB3 - Dojednanie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských štátoviek, bankoviek' obeŽných mincĺ a cenín
_ KB2 - Ustanovenie pre poistenie vecí zamestnancov - len v prípade ak je dojednané riziko krádeŽ / lúpeŽ pre hnutel'né veci

- KB3 - Ustanovenie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských bankoviek, obeŽných mincí a cenín - len v prípade ak je
dojednané riziko krádeŽ l lupeŽ pÍe hnutel'né veci

- KBs - KrádeŽ stavebných súčastí - len v prípade ak je dojednané riziko krádeŽ / lÚpeŽ pre hnutel'né veci

1.8. Pokial' je poistenie v zmysle doloŽiek podl'a bodu 1'7' dojednané samostatnou poloŽkou v bode 3 tejto poistnej zmluvy,
limitom plnenia je dojednaná poistná suma a spoluÚčasť pre jednotlivé poloŽky.

2. odpovede na otázkv polstbvatel'a

'l ' Miesto poistenia: Šłolsła 4, 9oo 25 Chorvátsky Grob
2.'ĺ ' sÚ hnutel'né veci alebo niektoré z ich častĺ poškodené, znicené alebo nie sÚ riadne udrŽiavané?

Nie.
2.2. Úoaje o škodách na poisťovanom majetku alebo škodách spôsobených prerušením prevádzky:

a) Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratšĺch ako 20 rokov a/alebo bolo v
posledných desiatich rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?

Nie.
b) Počet škod na poisťovaných hnutel'ných veciach a/alebo prerušením prevádzky za posledných 5 rokov:

0
2'3. SÚ hnutel'né veci a/alebo prevádzka pre prĺpad jej preruŠenia v mieste poistenia pre poŽadované nebezpečenstvá poistené

aj u iného poisťovatel'a?
Nie.
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Miesto poistenia a rozsah poistenia

ie hnutel'ných vecí
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Predmet poistenia (poistená vec)

Miesto poistenia

Riziková zÓna

PoŽiarne najrizikovejšia prevádzka

Špecifikácia podnikatel'skej činnosti
podl'a uýpisu (napr': z oR, ŽR a pod.)

Rizikový typ prevádzky pre krádeŽ
vlámaním:

Súbor hnutel'ných vecí okrem zásob -

Živel(MA2)
súbor hnuteľných vecí okrem zásob -

klädeŽ (KA2) vrát. DPH
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4. Zvláštne doiednania
nedojednané

5. Začiatok a doba trvania poistenia
Toto poistenie sa v súlade s prĺslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitÚ s poistným obdobím 'l2 mesiacov
(poistný.rok). Uzavreté poistenie je Účinné od 00:00 hod. dňa 13.10.20'14-

6. Záverečnéprehlásenla poistníka
odpovede poistnĺka na otázky poisťovatel'a a všetky d'alšie údaje nĺm uvedené pri tomto poistení sa povaŽujÚ za odpovede na
pĺsomné olázky poisťovatel'a a poistnik svojim podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť.
Poistník svojim podpisom dälej potvrdzuje, Že prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami a doložkami uvedenými v bode
1 '2, 1.3' 1.4, 1.5,1.6 a 3 alebo v d'alšĺch ustanoveniach tejto časti poistnej zmluvy, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť poistnej zmluvy.

7' Prílohv
Neodeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledovné dokumenty, ktoré tvoria jej neodelitel'nú súčasť:

vPP PPz 'ĺ4 - Všeobecné poistné podmienky Živelného poistenia vPP PPz 'ĺ4 (č. tlačiva: vPP_PPZI4_o112014v.3)
a Zmluvné ustanovenia a DoloŽky pre poistenie hnutel'ných vecí - Živel zU PPzHv 14 (zU_PPz_Hv14_01l2014u.2)

VPP PPKL '14 - Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad škôd spôsobených krádeŽou vlámaním alebo lúpeŽou VPP PPKL
14 (č. tlačiva: VPP-PPKL1 4_01 l2014v.3)
a Zmluvné ustanovenia a DoloŽky pre poistenie hnutel'ných vecĺ - krádeŽ vlámanĺm a lúpeŽ ZU PPKL 14 (č' tlačiva:
ZU _P P KL1 4 _0 1 I 20 1 4v .2)
a DoloŽka K20 (č. tlačiva: DoloŽka- K2o_v.4)
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Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Všeobecné ustanovenia

'1 .1. Toto poistenie je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy niŽšie uvedeného čisla.
1.2. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami občianskeho zákonnĺka, VšeoĘecnými poistnými

podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP Vz 14 (dälej len VPP vz 14) a
zmluvnými ustanoveniami, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou poistnej zmluvy a taktieŽ ustanoveniami tejto poistnej zmluvy.

1.3. Poistenie sa uzatvára pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za Škodu vzniknutÚ inej osobe
v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve za podmienok uvedených vo VPP vZ 14'

1.4. vrámci poistnej sumy základného rozsahu poistenia a spoluúčasti je moŽné základný rozsah poistenia na základe
pripoistenia (doloŽiek) rozširiť alebo zúŽiť.

1.5' Súčasťou tejto poistnej zmluvy sú aj prĺlohy:

Potvrdenie o pridelení identifikačného čĺsla (lČo) a identiÍikácii v Štatistickom registri, štatistický urad, zo dňa 1.7.2002

1.6. Rizikové otázky:

C 1 4 - počet osôb činných pre poisteného je vyšši ako 1 0

1 .7. Podklad pre výpočet poistného: počet Žiakov = 310

2. odpovede na otázkv poistbvatel'a:

2'1 . Je poisťovanou činnosťou prenájom alebo správa
- nie je

2.2. Počet zamestnancov V pracovnom pomere: 50

2.3' Má klient uzatvorené poistenie zodpovednosti aj u iného poisťovatel'a ?
- nte.

2.4. Uvedte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov:

bez škod
2.5. Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z prĺjmov, poprĺpade predpokladané prijmy v €

0

3. ZákladnÝ rozsah poistenia

3.1. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou
- Vzdelávanie

3.2. Sadzba 55, P85.20, druh 117
3.3. Poistenie sa uzaviera pre prĺpady, kedy škodová udalosť nastala na území Európa
3.4' Poištenie sa uzaviera na poistnÚ sumu 33 200,00 € so spoluúčasťou 30'00 €
3'5. Ročné poistné 437,00 €

4. Pripoistenie

Nedojednané.

5. Zvláštneustanovenia

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Že nárok na poistné plnenie z tejto poistnej zm ade, ak v čase poistnej

udalosti bude ioistení vlastniť právoplatný doklad (oprávnenie na výkon podn základe ktorého v čase
poistnej uoaloiti bude oprávńený vykońávať činnosť, z ktorej zodpovedno územného rozsahu je

uvedená v poistnej zmluve.

6. Rekapitulácia

Ročné poistné v €
437,O0
437,00

Modifikácia / lDRlz
D09 I 742

Rozsah
Poistenie nosti za

P. ě.
01

7. Začiatok a doba trvania poistenia

Toto poistenie sa v súlade s prĺslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov
(poisiný rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00;00 hod. dňa 13.10-20'14.

8. Záverečnéprehláseniapoistníka

odpovede poist a všetky d'alšie údaje nim uvedené pri tomto poistení sa povaŽujú za odpovede na

pisomné otázky m podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť'
'Poistnĺk svojim Že' prevzal a bol obożnámený s poistnými podmienkami uvedenými v bode 1'2, ktoré

tvoria neoddelitel'nr] sÚčasť poistnej zmluvy.
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Prílohv

Neoddelitel'nou súcasťou tejto poistnejzmluvy sú aj prílohy č.
1. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodp-ovednosti za škodu.spÔsobenú činnosťou poisteného vPP vz 14
2' Potvrdenie o pridelení identiÍikačného čísla (lČo) a identifikácii v Štatistickom registri, štatistický urad, zo dńa 1.7 '2oO2
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Rekapitulácia poistenia

1'1. Poistenie zmluvy (d'alej len zmluvy) sa riadi ustanoveniami občianskeho zákonnika,všeobecn lej zmluvnými dojednaniami a doloŽkami uvedenýrni pre jednotlivé poistenia.Dojednan nie sú obsahom tejto zmluvy, sú neplatné.
1.2. Pokial'nie je d'alej vtejto poistnej zmluve dojednané inak, dojednáva sa, Že poistné plnenia vyplatené zo všetkých

poistných udalosti vzniknutých v jednom mieste poistenia v priebehu jedného poistného roku alebo vdobe určitej, na ktorú
bolo poistenie dojednané, sÚ pre celú poistnú zmluvu obmedzené nasledovnými limitmi poistného plnenia, ktoré sú
najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovatel'a:

a) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstvazáplava alebo povodeň v sÚhrne sumcu 332 000 €;
b) za škody vzniknuté z prĺčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne sumou 332 000 €.

1.3' Poistenie moŽe vypovedať každý z Úcastníkov poistenia do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná
lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

2' Záverečnéprehlásenia

Pokial' sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v prĺpade nezaplatenia niektorej splátky je poistné v zostatkovej
výške splatné naraz.

Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Že mu bolĺ pred uzavretim zmluvy poskytnuté informácie podl'a $ 792a občianskeho
zákonnĺka. Poistnĺk svojim podpisom potvrdzuje, Že pri uzatvorenĺ poistnej zmluvy prevzal všeobecné poistné podmienky,
zmluvné ustanovenia a doloŽky uvedené v tejto poistnej zmluve, ktoré sú neoddelitel'nou sÚčasťou poistnej zmluvy. Poistnik d'alej
svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných poistných podmienok ako aj s obsahom doloŽiek a
berie na vedomie, że prípadné Ústne dojednania neuvedené písomne v tejto poistnej zmluve sÚ neplatné. TieŽ potvrdzuje, że na
všetky otázky poisťovatel'a odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovatel'ovi zmeny v nahlásených skutočnostiach.
PoistnÍk svojim podpisom potvrdzuje, Že všetky skutočnosti uvedené v tejto poistnej zmluve sú pravdivé a správne a súhlasí s
obsahom tejto poistnej zmluvy a všeobecnými poistnými podmienkami.

Poistnĺk svojÍm podpisom berie na vedomie, Že poisťovatel' je oprávnený spracúvať osobné Údaje dotknutých osÔb v zmysle $ 47
zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovnĺctve. Podrobné informácie o spracÚvanĺ osobných údajov a právach dotknutej osoby sú
v prĺslušných všeobecných poistných podmienkach, s ktoými sa poistník oboznámil pred podpisom tejto poistnej zmluvy. Poistnĺk
svojĺm podpisom potvrdzuje, Že bol v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov poučený o právach dotknutej osoby.

V súlade s $ 'l0 zákona č' 29712008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou prĺjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistnĺk vyhlasuje, Že túto zmluvu
uzaviera ýo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú v jeho vlastníctve. Ak toto vyhlásenie nie
je pravdivé, poistnĺk pĺsomne oznámi poisťovatel'ovi identifikačné údaje osoby, v ktorej mene uzatvára tÚto zmluvu, resp.
identiÍjkačné údaje osoby, v ktorej vlastnĺctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane sÚhlasu tejto osoby
vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete moŽe poistník splniť formou Čestného vyhlásenia na tlačive
poisťovatel'a. Poisťovatel' nie je povinný poskytnÚť poistné krytie a nezodpovedá za náhradu akejkol'vek škody alebo poskytnutie
akéhokolVek beneÍitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia
takéhoto benefitu vystavilo poisťovatel'a akejkol'vek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezo|úcie oSN alebo
obchodným či ekonomickým sankciám podl'a zákonov alebo smerníc Europskej únie, Slovenskej republiky, Veľkej Británie alebo
USA.

Ak je osoba poistnĺka odlišná od osoby poisteného, poistník prehlasuje, Že oboznámil poisteného so všeobecnými poistnými
podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doloŽkami' ktoými sa riadi táto poistná zmluva.

Poistnĺk podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, Že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy písomne poskytnuté informácie v
zmysle $ 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovnĺctve v platnom znení.

PoistnÍk podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, Že mu Íinančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v sÚlade so
zákonom c. 1 86/2009 Z. z' o finanćnom sprostredkovaní a Í'inančnom poradenstve v platnom zneni.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely: SÚhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s. spracúvala moje
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mail a telefónne čĺslo na účely marketingových činností
poisťovatel'a, sprostredkovatel'ov poistenia a spoločností patriacich do skupiny Generali (napr' ponuka produktov, súvisiacich
sluŽieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka Účasti v súťaŽiach a anketách), a to počas trvania zmluvného vzťahu s
poisťovatel'om a po dobu jedného roka po ukončení platnosti všetkých zmluvných vzťahov s poisťovatelbm. Beriem na vedomie,
Že mám právo na blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutej
osoby a spracúvaní osobných Údajov, s ktoými som bol oboznámený, sÚ v prĺslušných poistných podmienkach ako aj na webovej

stránke poisťovatel'a. ! Áruo ! rulr
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Ročné
poistné
v€

Dátum
začiatku
účinnosti

Názov poistenia

Rekapitulácia dohodnutého poisten!a

36,00

437,00

nedojednané

nedojednané

13.10.2014

nedojednané

nedojednané

nedojednané

nedojednané

13.10.2014

Živelné poistenie stavieb

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky - strata nájomného

Poistenie hnutel'ných vecí

Poistenie pre prĺpad prerušenia prevádzky

Poistenie strojov a strojných zariadení

Havarijné poistenie strojov

Poistenie elektronických zariadenĺ

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

I

2

3

4

5

6

7

8

473,00Ročné poistné celkom (€):

4. Splatnost'poistného

4.1. Poisťovatel'má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných kdátumu vykonania zmeny. Zmenou
poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej sumy' limitu plnenia,
dopoistenia dälšieho predmetu pripoistenia, d'alšieho poistného nebezpečenstva, zmena alebo dopoistenie d'alšieho
miesta poistenia alebo zmena spoluúčasti'

4.2. Dojednáva sa, Že poistné bude platené bezhotovostne.

beŽné

od:13.10.2014
s poistným obdobĺm 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)

2

sK35 0200 0000 0000 4813 4112

0048134't 12t0200

3558

5720077742

Počet splátok

čislo účtu
BBAN:

SUBASKBX

473'00 €

13.04

236'50 €

cĺslo Účtu lBAN:

BlC/SWIFT kód:

13.10

236'50 €

Druh poistného

Poistenie na dobu neurčitÚ

Ročné poistné spolu

Dátum splatnosti poistného/splátok v poistnom
obdobĺ:

VýŠka splátky/ splátok poistného:

Bankové spojenie

Konštantný symbol

Variabilný symbol

Poistná zmluva uzauretá v: Bratislave dńa: 07.10.2014
t - Gencľalí
Ldn)a.:.-'.l

lČo. .,,; ]i''"ł'in
tr sťb

"É'ffifu""
'j 34

s.

1000487

1a4

RNDr Ščepková Elena,

Podpis zástupcu Generali
povereného uzatvorenímpo

školou
ka

so tn

Cho rvátsk

ateÍskou
Šlolst<á 4

Poistná zmluva č : 5720077742

Grob
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banky/Prevzal

stamp/Received by by

SEPA Platobný Prikaz l
SEPA Payment Order

a vystavenia / Place and of issue

lBAN _ ćis!o účtu pIalilelďPayeŕs A€cunt Nuflbe.

!BAN - čĺsio úaiu pr|:el]:cuBeneĺlaiá|i''s Ac'ount Ntlnber

Blc - kód baíły cíijen]culBeneEciaíy's B3nli code }'4enalctltrenc! sulnalAmouni DátUm spiaincsti/ľ!'ĺatuíity Dale íDDN{fulRR)

Vs-veri3hIlný symbcl^/ariä'c!e symhoi ss-s99ciíichý synrbcl/specific Symboi Ks_Konšiantnr' symôo|lconsiant symhoi

I535
iĺÍormácia ple píljemau.jRemilianre lEĺo|malion

Názov !íĺamcu/Benefioaĺys Name

ReÍsencia p!atilei?Payeťs ReÍerence

Piátcbný i;tullPayĺn"nt Titl9

pÍe plglby mimc sR nac € 50 000'-
ĺo! pay|)eĺts cut cĺ sR oveŕ € 5c coo -

Ks

211431I40.0000000002053Ks

XBKsB AUs RUE 632 05 31 01 41

2477 700275

SAAŇVoŤsoPILARENEG



GENERATI

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, lČo: 35 7o9 332, DlČ: 2021000487

lČ DPH: sK 2021000487, zapísaná v obchodnom registri okresného sÚdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka i'.: 1325lB
Sooločnosť patrí do skupiny Generali. ktorá ie uvedená v talianskom zozname skupín poisťovnívedenom IVASS

osvedčenie o poistení

Potvrdzuieme, Že sme s ooisteným Základná škola s materskou školou lČo: 31816916

572007774207.10.2014Dňa uzatvorili poistnÚ zmluvu číslo

Poistné obdobie: 1 .20 do '12.10.2015

Zäkladný
Poistenie y Sa riadi ustanoveniami občianskeho zákonnĺka, Všeobecnými poistnými podmienkami

poistenia z Ćinnosťou poisteného VPP VZ 14 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poistnej

zmluvy. zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou :
- Vzdelávanie'

Európaúzemný rozsah30'00 €spoluúčast'33 200'00 €poistná suma

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia

zodpovednosti za Škodu spôsobenú činnosťou poisteného vPP vz14.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistenĺ strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistenĺ vystavené k vyššie

uvedenej poistnej zmluve.

V Bratislave, dňa 07.10.2014

Generali Poist'ovňa, a. s.
Lamacská cesiä -?lÄ il,l'] (r.'.i Eralislava

lCo: 35 709'jj,2 K: |'.|i, ri Í,1 j02'looo487
AgentÚĺa

010

Ščepková Elena 8001

za poist'ovatel'a (meno, PodPis)

od



GENERATT

lnformácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
l nformácia o poisťovatel'ovi
obcho('né meno e právna foma: Genereli Poisľovńa' a s
Názov ślálu kde s nechádŻa sidlo poiďoveleíä: slovenská Íepublika

sFločnoď pátrí do skupiny Geneĺeli' kloíá je uvedená v la|ianskom zozname slÚpin poiďovni Vedenom lVAss (ďaĺej len 'poisťovaleľ).

Charakteristika poistnej zmluvy

Názov poistenia alebo súboÍu poisteni, ktoré môžu
byť dojednané v poistnej zmluve

ProFi
poistenie majđku a zodpovednosli za škodu pre malýcłl a

slrdnÝch oodniketelov
5720077742ldentiÍikátor poistenia

uxrem oovooov zanrxu potsEnta
uvedených v plalných pÍávnych
prcdpisoch, zaniká poiśtenie ai v
pńpadoch' deíinovaných vo vPP
PPKL íil cl. vll. zánik poiśtenia'
napí. zánikom predmelu poislenia'
źnikom opÍávnenia poistného na
podnikanie v 4ysle pńslušných
píávnych predpisov, zmenou v
osobe vlastnĺka predmelu
poistenia,

oxrem dovodov zániku polstenla
uvedených v platných právnych
predpisoch, zaniká poistenie aj v
prípadoch dennoVaných v VPP Vz
14 _ článok xl. zánik poistenia.
Poistenie zaniká ai: uplynutĺm
doby, na kloni bolo poistenie
dojednané, ukončením čilrnosti
poisteného uvedenei v poistnej
Đluve, na ktoni sa poislenie
vztbhuie,

okrem drvodov zániku poistenia
uvedenýGh v platných právnych
prcdpisoch' zaniká poiśtenie a' v
pripadoch deÍinovaných vo VPP
PPP 14 čl' vll. zánik pois]enia'
napr. zánikom predmetu poistenia'
zánikom opÍávnenia poistného na
podnikani€ v zmysle prĺslušných
paávnych predpisov, zmenou v
osobe vlastnika predmetu
poistenia,....

VPP PPz í4 cl xl. Plnenie
poistbvateľa. V pńpade, ák
uvBdie poistený poisťovateÍa
do omylu a takýmto spôsobom
sa snaži vylákať poistné
plnenie, poistbvateľ nieie
povinný poskytnúť poislné
plnenie.

vPP PPKL 14 Ct rt. Ptnonre
poistbvateľa. V pripade ak
uvedie poistený poisťovale[a
do omylu a takýmto sp6sobom
sa snażi wlákať poistné
plnenie' poistbvateÍ nie.|e
povinný poskytnút' poistné
plnenie Poisťovateľje
oprávnený plnenie z Pz znĺžiť,
ak na základe vedome
nepíavdivej alebo neúplnej
odpovede poisteného bolo
uÍčené niźšie poistné'

nákladov' článok V. Limit
plnenia, článok lx Plnenie
poistbvaleÍa' Ak poistený
uvedie poist'ovateÍa úmyselne
do omylu o podslatných
okolnostiaGh týkaiúcich sa
vżniku näroku na poistné
plnenié alebo ieho ýišky,
poistbvatel má voča
poistenému právo na náhÍadu
poistného plnenia až do výšky
poskytnutého poistného
plnenia
VPP vz í,l _ článok lll. výluky z
poistenie _ napr škoda
spôsobená úmyselne. píevzatá
nad lámec stanovenými
právnymi píedpismi,...

vPP PPL14 Ct. il. KOZSan
poistenia 

-
VPP PPz cl xl. Plnenié
poisťovateľa
VPP PPP Cl Xll Plnenie
poistbvaleľa
Poistbvaaeľ poŚkytne poistené
plnenie v tuzemskej mene, ak
nerozhodne o tom, że poskytne
natUíálne plnenie (opÍavou
alebo výmenou veci Plnenie.ie
splatné do í5 dni, akonáhle
poisťovateľ skončil śetrenia
nutné k isténiu íozsahu
povinnosli poastbvateÍa plnil'.

vPP PPKL 14 cl. I Predmet
poistenia, poiśtná udalosť. cl.
ll Rozsah poistonia
VPP PPKL Cl Xl. Plnenie
poist'oväteÍa
Poisťovateľ poskytne poistené
plnenie v auzemskei mene, ak
neaozhodn€ o tom' že poskylne
natuíálne plnenie (opravoU
alebo výmenou véci. Plnenie je
splatné do í5 dni' akonáhle
poi5tbvate1 skončil šelEnia

povinnosti poist'ovateľa plnit'.

vPP vZ 14 _ clanox lv. Nanŕaoa
nákladov, článok V. Limit
plnenia, článok lx. Plnenie
poistbvateľa. Poistné plnenie
poistbvaleľa sa slanoví ako
náhrada śkody poškodenému,
za Rorú poĺstený zodpovedá
podľa platných pÍávnych
pÍedpisov.

Poistenie zodpovednosti za Śkodu
spôsobenú inak ako na zdíaví,
usmńenĺm, poškodenĺm alébo
zničenim veci
Poislenie zodpovednosli za škodu
spôsobenú usádzanim, zosúvanim
pódy, eíóziou a v dôsledku
poddolovania
Poistenie Żodpovednosti za škodu

na veciach užĺvaných poisleným
Poistenie zodpovednosti za škodu

na veciach, ktoíé poislený prcvzal'
aby na nich Wkonal objednanú
činnosť
Poistenie zodpovednosti za śkodu
občianskych zdÍuźoni' politických
stÍán, polilickýGh hnutí, ciÍkvi a
nábożenskýGh spoločnostĺ
Poistenie zodpovednosti za škodu
podnikateľov' Kori sa zaobeEjú
ochranou cudzieho maietku a
zodpovednosli za škodu spôsobenú
p.isluśnikom obecnei policie
Poislenie zodpovednosli a śkodu
spôsobenú výrobkom, ktorý bol
uvedéný do obehu prcd
nadobudnutím účinnosti poistnei
zmluvy
Poistenie náhÍady nákladov

zdÍavotnej poisťovne a náhíady
nákladov sociálnej poisťovne
skutočne dojednané pńpoistenia sú
uvedené v poislnej zmluve

vPP PPz 14 cl. ll Rozsah poislenra
ztJ źivelného poislenia hnutelných

- náklady na demoláciu' vypÍalanie
(MA5l, veci zamestnancov (MB2),
cennosti v treŻoÍe (MB3), pEpÍava
cennostĺ , veci zvláštnej hodnoly
(MB4), stavebné súčasli (KBs)'
vandalizmus (KC3), preprava veci
(M18), kŕádeż (Kí8)' zvláštne
poistenie (MA6l' vodovodné škody
(limity plnenia vodal, náraz
dopÍavného prostÍĺedku (limity
plnenia náÍaz). skutočne doiednané
pÍipoistenia sú uvedoné v poistnej
zmluve

vPP PPÁL l4 ul. ll xozsan polstenla
zU poislenie hnlte]ných veci _

kÍádež vlámanim alebo lúp€ż'
Doložka K20:
- úmyselné pośkodenie zisleným
páGhaleľom, shvebné súčasti, súboí
hn voci, súboÍ zásob, veci
4l.kultúme.| hodno]y
skutočne dojednané p.ipoistenia sú
uvedoné v poistnei zmluve'

udalosť a

íranaexperlným

zana

o
expeńa s íozhodným hla$m hrádia

s v pÍĺpade

maximálne ne 60
v d€ň nasledujúđ po doručéní

sđnnoslildích s[án a v

Iklobŕna
lehole 30 kalendámych dnĺ' pričom lehota začĺna

Íome apodaná v

na(zozonarespna
miéslách

v9eoECné polstne poomlenĺy
poistenia zodpovednosli za škodu
spôsobenú činnosťou poisteného
vPP UZ14
(ďalej len 

''vPP 
vz 14")

článok ll Píedmet poistenia

Pożia., výbuch, úder blesku, náÍaz
lietadla,.ieho častĺ alebo nákladu
(FLExÁ)
Pokiaľje v zmluve uvedenéi
záplava, povodeň, víchÍica,
krupobitie, zosuv pódy , zrútenie
skál alébo zemĺn' zosuv alebo
zrútenie lavín, pád stromov,
stožiaaov a iných pÍedmetov'
zemelrasenie (6' slupen Mcs}' tĺaż
snehu alebo námÍazy

vPPPPKL14cl llRozsan
poistenia
_ krádeż vlámanĺm, lúpeż

lnlomacta o dosledkocl

adm n slíat vne
s Úźbv

nezaplalenia poislného
spoplalnené
doplnkové

sťeźnosti

suktoré
zákonaods37

inÍomácje.
zmysle
výlućne

inÍomácieposkytnutébo
Nistnike/rcislenéhopre

zmluvy
su

poiśnej
íomUláÍilomĺo

Uzávíelímpredmu
uvedených

ze
a dolożiek. ktoré sÚ uvedené v rcistnei ńluve' a

zmluve azároveň uVedené v
s klorými bol poislník oboznámený pred uzavrelím
vybraného poislného produktu Poislnĺk podpi$m

predaJi alebo spÍoskedkovani poislných produklov
za

zodpovednosli za
śkodu

kloré sú neoddeĺiĺetnou súčástou pois|nej zmluvy' Uíanoveniami poislnej zmluvy' pÍilohami a dolożkami, na ktoré 9 poislná zmluva odvoláva a kloré sú k

obmedzenia

osbiLnými

zmluvy a vypovedaniaVýlukyzpoisteniaainéVšeobecná chaíakteÍistika

podmienkemi e zmluvnými
z pistnej zmluw I

zivel hnuteľné vecl

Kíádež vlämanim'
lÚpeż



GENERALI

Doložka K20
Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí stanovené na základe čl. xlI.

VPP PPKL 14
í. V zmysle článku Xll' VPP PPKL 14 sa dojednáva, że ak

poist'ovatel' poistné plnenie podl'a ostatných ustanovenĺ poistn
limitov, ktoré sú uvedené v tabul'kách 1 až 4, a to v závislos
prekonal s ým' że za veci uvedené v čl. l. bode 4 písm.
umiestnené uu'".LnlLł!.i schránke v zmysle stupňa zabezpeć,enia z11 aż z14 tabulky č. 'l alebo boli prepravované vzmysle stupňov
zabezpečenia z28 aŽz33 tabul'ky ě 4.

2. Koeficient vstupni zabezpeěenia Z18 závisí aj od rizikového typu prevádzky, vktorej sa poistené hnutel'né veci nachádzajú aktoýje uvedený
v poistnej zmluve. Pokial'sa rizikový typ V poistnej zmluve neuvedie, platĺ koeÍicient limitu plnenia stanovený pre rizikový typ R3.

3. Poistenie pre prípad odcudzenia vecĺ (peňazí alebo cenĺn) lúpeżou pri preprave sa dojednáva ako poistenie prvého rizika podl'a článku X. VPP
PPKL 14. Vzmysle článku lll ' bodu 3 VPP PPKL 14 sa dojednáva' Že miestom poistenia je územie Slovenskej republiky. Preprava začína
prevzatĺm vecí a končí ich odovzdaním V mieste dodáVky a musí bý vykonávaná za príiomnosti osôb vykonávajúcich a sprevádzajúcich
plepravu

TABUĽKA č' 1
Stupne zabezpečenia a limity plnenia pre
Z1 4 sa vzťahujĹl na veci v zmysle čl' l. bodu
vecĺ.

odcudzenie vecí krádežou vlámanĺm zo zamknutého miesta poistenia. sÍUpne zabezpečenia Z11 až
4 pĺsm. a), b), c) a g) VPP PPKL 14, pokiaľ nie je v stupni zabezpečenia uvedená len niektorá z ýchto

Limit plnenia
v€

332

3.320

3.320

332
9.960

't 6.600

24.900

33.200

33.200

33.200

33.200

3.320

s.000

9.960

16.600

Prekážky (konŠtrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchatet' prekonal

Ak vstupné dvere, ktoré páchatel'prekonal, nespĺňajÚ ani stupeň zabezpečenia 21

Vstupné dvere vzmysle bodu 2 alebo 13 rnikladu pojmov Ęto doloŽky sÚ uzamknuté zámkom scylindrickou vlożkou
alebo bezpečnostným visiacim zámkom.

okno, iná presklenná časť alebo zvonku prĺstupný otvor (svetlik a pod.),
okoliým terénom alebo nad pril'ahlými a l'ahko prĺstupnými konštrukciami

ktoých dolná čast' je niżšie neż 2,5 m nad
(schodište' ochodze, pavlače, inštalované

lešenárske konštrukcie,

Múr (stena), strop, podlaha nespĺňajúce stupeň zabezpećeniaZ10.
Vstupné dvere plné v zmysle bodu 2 l4ikladu pojmov Ęto doložky sú
alebo kombináciou zámku s bezpeěnostnou cylindrickou vlożkou,

uzamknuté bezpečnostným uzamykacím systémom
ktorá splňa požĺadavky príslušnej normy mtn. v

bezpečnostnej triede 4 bezpečnostnéhokovania. Dalej su dvere vybavené zábranami proti vysad entu vytazen IU
Pokial' ide o dvoj krĺdlovédvere, su tieto dvere vybavené zabezpečenímproti vyháčkovan tu

Vstup1é dvere plné v zmysle bodu 2 Ę'kladu pojmov Ęto doloŽky sú uzamknuté bezpečnostným uzamykacím systémom
alebo kombináciou zámku s bezpečnostnou cylindrickou vlożkou, ktorá spíňa pożiadavky prislušnej ňormy na;mene.; v
bezpečnostnej triede 4, a bezpečnostného kovanĺa. Ďalej sú dvere uzamknuté prĺdavńým bezpéčnostn'j'm iamtóm
a dalej sú vybavené zábranami proti Vysadeniu a vyrazenĺu. Zárubne dveri sú zabezpećené proii roŻiahńutiu. Pokial'
ide o dvojkrídlové dvere, sú ďalej tieto dvere vybavené zabezpecením proti vyháčkovaniu.
Vstupné dvere plné v zmysle
systémom alebo kombináciou
min. v bezpečnostnej trĺede 4

bodu bodu 2 tlýkladu pojmov tejto doloŽky sú uzamknuté bezpečnostným uzamykacĺm
źmku s bezpečnostnou cylin-drickou vlożkou' ktorá spíňa poŽiadavky príslušnej normy
a bezpečnostného kovania. Dalej sú dvere uzamknuté ďalšĺm trojbodovým rozvoro4im

dVerovou dvojskannou ávorou.zámkom alebo

Vstupné bezpečnostné dvere sú uzamknuté rnšethjrni inštalovanými zámkami.
Okno, tna presklenná čast'alebo zvonku prístupný otvor (svetlĺk apod.), ktoých dolná čast'Je umiestnená nzse nez 2,5
m nad okoliým terénom alebo nad pril'ahlými

prístavky a
a I'ahko prĺstupným konŠtrukciami (schodište, ochodze pavlače'

inštalované lešenárske konštrukcie' pod.), SU vybavené funkčnou okenicou roletou, mrezou alebo
zasklením

okno, iná presklenná čast'alebo zvonku prĺstupný otvor (svetlík a pod.)' ktoných dolná čast'je umiestnená vyššie neż 2,5
m nad okolĺtým terénom alebo nad pril'ahlými a l'ahko prístupnými konštrukciami (schodište, ochod'ze, pavlače,
inštalované lešenárske konštrukcie, prístavky a pod.).

MÚr (stena) má hrubku najmenej 15 cm a je zhotovená z plných tehál min'
mechanicke.| odolnosti proti krádeŽi vlámaním ekvivalentného materiálu Strop,
okien a dverí) musí vykazovať mĺn. rovnakú mechanickú odolnost'proti krádeži

pevnosti P_10 alebo z iného, z hl'adiska
podlaha a zabezpečenie otvorov (okrem

vlámaním ako mÚr (stena).

Prĺručná pokladnica'
niektoý zo stupňov
a ceniny.

registračná pokladňa alebo iný úschovný objekt (dalej len pokladňa) a ak páchatel'prekonal aj minimálne
zabezpečenia uzamknutého priestoru Z1,72 alebo Zí0. Tento stupeň plnenia platí len pie peniaze

Trezor' ktoý spĺňa pożiadavky príslušnej normy
stupňoV zabezpečenia Uzamknutého pńestoru Z1

v bezpečnoshe.j triede 0, a ak páchatel'prekonal aj minimálne niektoý zo
22aleboZl0.

Trezor, ktoni' spĺňa požiadavky príslušnej normy
niektorył zo stupňoV zabezpečenia uzamknutého

minimálne V bezpecnostnej triede l, a ak páchatel'prekonal aj minimálne
priestoru 21,22 alebo Z'IO.

Trezor, ktoý spĺňa pożiadavky prísluŠnej normy minimálne v bezpečnostnej
niektoý zo stupňov zabezpečenia uzamknutého priestoru 21,Z2alebo 210

Íiede ll, a ak páchatel' prekonal aj minimá|ne

Stupeň
zabezpečenia

zo
z1

z2

z3
24

z5

z6

z7
z8

z9

210

z't1

z't2

213

214
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KA č.

TABuĽKA č.2

č.s

T

Limit plnenia
v€

't.660

3.320

8.300

í.660

33.200

zabezpečenia, ktoré páchatel, prekonalPrekážky
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kufri.alebo
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taške
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prepravované
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cennostisuak
ulożené

su
nymobran

cennosti
VybaVenými

prepravovanéa
osobami

kufrĺ

sprayom

alebo
dvoma

nym

taške

obran
prepraVoVané
uzavretej

su
vybavená

ak
riadne

Je
alebo
ktorá

pevnej,uĺoŽenésucennoStĺ

su
dym

cennosti
signalizačnýokolia

prepravované
dovypúšt'a

sprayomnnym
signálom

obra
zVUkoVýmso

vybavené

ulom.

su
sucasne
mod

ktoré
ktorý

farbiacim
kufri,

osobamdvoma

vnútri
bezpečnostnom

VO

prepravované
UzamknUtéa

na

cennostisu

kufor
uložené
ak

a

obranným
uloŽené asu

vybavená
cennosti

Jeosoba
prepravované

jednapncom
obranuna

kufroch.

automobile,
pnpravenou
dvoch

osobnom
zbrař1ol

najmenej231
strelnou

osobam

pod
bĺtouna

dvomi

uvedeným
ozbrojenáJe

vykonávaná

spôsobom
druháa

prepravaJe

bezpečené
sprayom
ak

zmluvepoistnejuVedenéhodojednaniazvláštnehoPodl'a

cennostíprepravepripežoulúvecíodcudzenieprenlaneplitylimatazabezpečenpneStu
stupeň
zabezpečenia

228

229

230

231

232

233

Limit plnenia
v€

3.320

24.900

66.400

a, ktoré páchateľ prekonalPrekážky zabezpečeni

poistené veci.plnenie za
Aj dôjde k odcudzeniu vecí Je

zmluve.uvedenéhodojednaniazVláŠtnehoPodl'a

taistenpoiestemvlúpežouvecleodcudzenipretaenplnmityliabezpečeniazaStupne
stupeň

224

z'25

226

227

Limit plnenia
v€

í.660

24.900

66.400

ekonapatel'chpaktoré),taecenezpbzaprvkyekčnru(konštkyzakreP

Jecm

umiestnit'

60
funkčným

leboa
funkčnou

zbraňounou
kvalifikovanou

strel
stráżené

krátkou
suďaleja

slużobnou
220stupňa

nabitou
rozsahu

ozbrojenou
uvedeným

ostrahou
spôsobom

ýzickounou
slużobným

zabezpečené
jednočlen

vectSU
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alebo
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funkčnou
sprevádzanoua
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stráŽené
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SUďalej
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a220
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priestranstva)

zabezpečenpneStu
(vol'ného

sŕUpe/Ť
zabezpečenia
220

221

222

223

plneniaimitsazVyšUje29,azz4priestoru
,2
uzamknutéhozabezpečenia

koeficientomtriedu
stupňoVzoiektorýnminimálne

príslušnÚ
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pre
prekonal
Irezorealebo

páchatel'však
pokladn

AK

optickéaakustickéna
,3.

hlásenĺmpoplachornj'm
koefĺcientom
sEZS

21az21
systémom

zabezpeč,enia
funkčným

stupnipn
zabezpečené
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sucasne

príslušný
priestor

sa
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prvky,

zariadenie,
konštrukčnésuAK

215

216

v€
Limil plnenia

PrekáŽky (konštrukčné ktoré páchatet' prekonatprvky zabezpečenia),

210az21
automaticl$icez

zabezpečľunia
hlásením

stupnipn
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plnenia
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219

2

!

Doložka 
-K20-v 4



VYKLAD POJMOV

1. Uzamknuým miestom poistenia sa rozumie stavebne
ohranióený priestor, ktoĄi poistený uŽíva v sÚlade s právom, a
ktoý má riadne zatvorené, zaistené a zamknuté všetky vstupné
dvere a ktoý má riadne zatvorené a zvnútra zaistené všetky okná
a riadne zvnútra zabezpečené Všetky ostatné zvonku prístupné
otvory. Jednotlivé časti a diely dverĺ, okien, okenných alebo
balkónových dverí a ostatných stavebných prvkov, ktoých
demontáżou stráca uzamknuý priestor odolnost' proti vlámaniu
páchatel'a, musia byt zo strany vonkajšieho priestoru
zabezpeóené proti demontáżi beŽnými nástrojmi, ako sú
skrutkovač, kliešte, maticový kl'úč a pod.

2. Plnými dverami sa rozumejú dvere, ktoré majú pevnú
konštrukciu (drevo, plast, kov a pod.) a ktoré vykazujú minimálne
odolnost' proti vlámaniu páchatel'a ako dvere vnútorné, hladké
otočné S polodráŽkou' plné jednokrídlové s hrúbkou min 40 mm
(rám - ihličnaté rezivo; výplň - papieľová Voština nevystuŽená;
plášt'- drevovláknitá doska tvrdá, lisovaná hrúbky 3'3 mm).

3. Bezpečnostnými dverami sa rozumejú dvere, ktoré splňajú
poŽiadavky príslušnej normy minimálne v bezpeónostnej triede 3
Tieto dvere sú spravidla profesionálne vyrobené alebo upravené
tak, Že sú vybavené bezpečnostným uzamykacĺm systémom.
Majú zodpoveda.júcu pevnosť, napr. zosilenie \^ýstuhou
dverového krídla (krídel) plechom alebo mreŽou, zosilnenými
závesmi so zábranami proti Vysadeniu a vyrazeniu, prĺpadne sú
vybavené bezpečnostným viacbodovým rozvorovým zámkom.

4. Bezpečnostnou .cylindrickou vložkou sa rozumie cylindrická
vloŽka, ktorá spiňa pożiadavky príslušnej normy minimálne V

bezpećnostnej triede 3 (má predovšetkým zvýšenú odolnosť proti
vyhmataniu), ak nie je v TABUĽKE č. 'l uvedené inak

5. 'Bezpečnostným (ochranným) kovaním sa rozumie kovanie,
ktoré spíňa poŽiadavky príslušnej normy minimálne
V bezpečnostnej triede 3 (predovŠetkým chráni cylindrickú vlożku
pred rozlomenĺm a nesmie byt' demontovatel'né z vonkajšej
strany dverí).

6. Bezpečnostným uzamykacĺm systémom sa rozumie komplet
tvorený bezpečnostným stavebným (zadlabávacím) zámkom,
bezpečnostnou cylindrickou Vlożkou a bezpečnostným kovanĺm,
ktoý spÍňa pożiadavky príslušnej normy minimálne
V bezpečnostnej triede 3 (predovšetkým chráni cylindrickú vloŽku
pred Vyhmataním, rozlomenĺm' výrhnutĺm a odvŕtaním a nesmie
byt' demontovatel'ný z vonkajšej strany dverí).

7 Prídavným bezpečnostným zámkom sa rozumie další zámok,
ktoým sú dvere zamknuté a ktoný spĺňa poŽiadavky prísluŠnej
normy minimálne v bezpečnostnej triede 3 (má predovšetkým
zvýšenú odolnost' proti vyhmataniu' prípadne rozlomeniu vlożky)

8. Trojbodov'ým rozvorovrým zámkom Sa rozumie zámok, ktoý
spĺňa poŽiadavky príslušne'j normy minimálne v bezpecnostnej
triede 3 (má predovšetkým zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu,
rozlomeniu, Vytrhnutiu a odvrtaniu; tento zámok musÍ zabezpečiť
dverové krĺdlo rozvorami minimálne do troch strán, t. j. do
podlahy, stropu a do strany).

9 Bezpečnostnou dverovou dvojstrannou závorou sa rozumie
dverová závora, ktorá spÍňa pożiadavky prísluśnej normy
minimálne V bezpečnostnej triede 3 (predovšetkým chráni
dverové krĺdlo pred otvorenim násilným vyrazením, roziahnutím
zárubne a vysadenim z vonkajšej strany).

'l0. Záblanou proti vysadeniu a vyrazeniu sa rozumie zariadenie'
ktoré zabraňuje nadvihnutiu dverového krídla a jeho vysadeniu zo
závesov a dalej vyrazeniu dverového krídla na strane záVesov.

11. Zabezpečením proti vyháěkovaniu sa rozumie zariadenie
zabraňujúce odistenĺu zástrčiek pevnej polovice dvojkrídlových
dverí ich uzamknutím' priskrutkovanim alebo prekýĺm.

12. Zabezpečením zárubni proti roztiahnutiu sa rozumie opatrenie
znemożňujúce násilné zväcšenie Vzdialenosti medzi závesovou a
zámkovou Stojkou (stranou) zárubne

'ĺ3. lnými presklennými častämi sa rozumejú presklenné Vstupné
dvere, presklenné balkónové dvere, vetracie a pivničné okienka,
strešné okná a vikiere, presklenné steny s výnimkou sklenených
tehál a pod. V pripade presklenných dverĺ nesmie bý'z ich
vnútornej strany zasunuĘi v zámke kl'úč a ďalej nesmie bý'
moŽnost' z vnútornej strany ovládat' nainštalované zámky
bezkl'účovým spÔsobom.

14. Funkčným bezpečnostným zasklením sa rozumie zasklenie
(napr. Vrstvené bezpečnostné sklo, bezpečnostné sklo s drôtenou
vloŽkou, sklenené tabule s nalepenou fótiou)' ktoré spĺňa

poŽiadavky príslušnej normy minimálne Vtriede odolnosti P1A,
resp. P'1.'l5. Funkčnou okenicou sa rozumie okenica, ktorá spÍňa pożiadavky
príslušnej normy mĺnimálne v bezpečnostnej triede 2 alebo taká
okenica, ktorú możno z vonkajšej (Vnútornej) strany demontovat'
len hrubým násilim (kladivom, sekáčom, pĺlkou na Železo a pod.).

'16. Funkčnou roletou sa rozumie roleta, ktorá splňa poŽiadavky
prĺslušnej normy minimálne v bezpecnostnej triede 2, alebo taká
roleta, ktorú možno z vonkajšej (Vnútornej) strany demontovať len
hrubým násilím (kladivom' sekáčom, pílkou na Železo a pod.).

'l7. Funkčnou mreżou sa rozumie mreża' ktorá spÍňa pożiadavky
príslušne'j normy minimálne v bezpečnostnej hiede 2, alebo taká
mreŽa, ktorej ocel'ové Ęrvky (prúty) sú z plného materiálu o
priereze minimálne 1 cm'. Vel'kost'ôk smie bý'najviac 250 x't50
mm. MreŽa musí byt' dostatočne tuhá (napr. zvarovaná) a musí
bý z vonkajšei strany pevne, nerozoberatel'ným spôsobom,
ukotvená (zamurovaná, zabetónovaná, pripevnená a pod.) alebo
uzamknutá bezpečnostnými visiacimi zámkami v závislosti od
vel'kosti mreże, minimálne však v štyroch bodoch (ukotveniach)
Za funkčnú mreŽu sa povaŽuje Ą mreża vyrobená z iného
materiálu a inou technológiou' ktorá však vykazuje minimálne
rovnakú mechanickú odolnost' proti vlámaniu ako mreŽa
definovaná vyššie v tomto bode Mreżu moŽno z vonkajšej strany
demontovat' len hrubým násilĺm (kladivom, sekácom, pĺlkou na
Železo a pod )

18. Bezpečnostným visiacim zámkom sa rozumĺe visiaci zámok'
ktoni spĺňa poŽiadavky príslušnej normy minimálne V
bezpečnostnej triede 3, alebo taký bezpecnostný visiaci zámok,
ktoý je predovšetkým odolný proti vyhmataniu a je vybavený
strmeňom HARDENED s priemerom najmenej 12 mm alebo
s priemerom najmenej 8 mm, pokial' je strmeň tvarovo chránený
proti prestrihnutiu alebo prepĺleniu' oká' ktorými prechádza
strmeň visiaceho zámku, musia mať mechanickú odolnost'
zodpovedajúcu odolnosti strmeňa visiaceho zámku a nesmú byt'z
vonkajšej strany demontovatel'né.

19. Trezorom sa rozumie úschovný objckt, ktoý spĺňa poŽiadavky
prÍslušnej normy, ktorého odolnosť proti vlámaniu je daná
výrobcom a ktoný nemá okrem dverí iné otvory neŽ otvory pre
zámky' káble alebo ukotvenie (pripevnenie) Trezor s hmotnosťou
do 150 kg musĺ bý V uzamknutom stave nerozoberatel'ným
spÔsobom Ukotvený - pripevnený k podlahe, stene alebo musí
bý' zabudovaný do steny alebo do podlahy. Za trezor sa
nepovažuje prírucná pokladnica.

20. Tam, kde je v texte uvedené ,,prislušné normy", rozumia sa ým
platné STN' t. j. pre:

- body 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 15' 16,'l7 a'l8 tohto článku norma
sTN P ENV 1627 okná, dvere, uzávery - odolnost' proti
vlámaniu - Požiadavky a triedenie V náVäznosti na STN P
ENV 1630 Skúšobná metóda na urěenie odolnosti proti
ručným pokusom o Vlámanie;

- bod í4 tohto článku norma sTN EN 356 Sklo v stavebnĺctve
_ bezpečnostné zasklenie _ Skúšanie a klasiÍikácia odolnosti
proti ručnému útoku;

_ bod 19 tohto článku norma sTN EN 'l 143-'ĺ Bezpečnostné
úschovné objekty - Požiadavky, klasifikácia a metódy
skúšania odolnosti proti vlámaniu.

21. Bezpečnostná trieda nýrobkov zabezpeČujúcich poistené Veci
podl'a vyššie citovaných noriem sa preukazuje u bezpečnostných
dverí' zámku s bezpečnostnou cylindrickou vlożkou' prídavného
bezpečnostného zámku, bezpečnostného uzamykacieho
systému, bezpečnostnej dverovej dvojstrannej závory,
trojbodového rozvorového zámku, okenice' rolety, mreže,
bezpečnostného visiaceho zámku, trezoru abezpečnostného
zasklenia predovšetkým certiÍikátom zhody Vydaným
akreditovaným certiÍikačným orgánom k certifikácii výrobkov
alebo posúdenĺm príslušného súdneho znalca alebo v pripade
bezpečnostného zasklenia aj osvedčením Montáż musí byť
vykonaná podl'a priloŽeného náVodu na montáż, resp. v súlade s
pokynmi výrobcu.

22. Funkčným systémom elektrickej zabezpečovacej signalizácie
(EzS) sa rozumie systém EZS, ktoąi splňa nasledujúce
podmienky:

- ústredňa a jednotlivé komponený systému EZS musia
spÍňať kritéria najmenej 2 stupňa zabezpećenia podl'a sTN
EN 50131-'t _ Poplachové systémy _ Elektrické
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zabezpečovacie systémy Vrátane súVisĺacich STN. Pre
poistené veci uvedené V čl. l. ods..4 pĺsm. a), b), c) a g) VPP
PPKL 'ĺ4 musí systém EZS spĺňat' kritéria minimálne 3.
stupňa zabezpečenia podl'a sTN EN 5013'ĺ-1. Všetky
komponenty systému EZs mUsia mat' certiÍikát zhody
vydaný akreditovaným ceńifikačným orgánom na certiÍikáciu
výrobkov Navrhovanie, montáž' prevádzka aÚdrżba
systému EZS musia bý' vykonané V súlade s pokynmi
Výrobcu

- ústredňa a jednotlivé komponený systému EZS inštalované
do 1'11'2oo1 musia spíňat' kritéria minimálne 3. kategórie
podl'a sTN 334590 _ Zariadenia elektrickej zabezpečovacej
signalizácie a ďalej podl'a STN a právnych predpisov
súvisiacich s citovanou STN. Pre poistené veci uvedené v čl.
l. ods.4 písm. a)' b)' c) a g) VPP PPKL 14 musí systém EZs
splňat' kritéria minimálne 2' kategórie podlä sTN 334590 a
ďalej podl'a STN a právnych predpisov súvisiacich s
citovanou STN.

- Jednotlivé casti zariadenia (komponenty) musia byt
posúdené a schválené na základe skúšok realizovaných
akreditovaným skúšobným laboratóriom. Údĺžba a ĺevízia
musia byt' Vykonané podl'a sTN a právnych predpisov
súvisiacich s citovanou STN. Funkčný systém EZS musí
ďalej SpÍňat' tieto podmienky:

_ hlásenie systému EZS ovláda akustické a optické výstražné
zariadenie umiestené Vo Vnútri stráŽeného priestoru
(objektu) alebo vjeho bezprostrednej blĺzkosti alebo
hlásenie EZS je vedené cez automatický telefónny volič na
min. dve nezávislé telefónne stanice u ktrých sa v
mimoprevádzkoujch hodinách zabezpećí prĺtomnost' osoby
schopnej reagovat'na pńjaý signál zo zabezpečeného objektu a' Vykonat' primerané opatrenia na odwátenie alebo zmiemenie
následkov škody a/ebo hlásenie EZS je vedené na pult
centralizovanej ochrany (ďalej len PCo) polície alebo
bezpečnoStnej agentúry (súkromnej bezpečnostnej služby) s
dobou dojazdu najviac 15 min;

- rozmiestnenie a kombinácia detektorov musia byt' urobené
tak' aby spol'ahlivo registrovali páchatel'a' ktoý akýmkolVek
spôsobom vnĺkol do zabezpečeného priestoru alebo ho
narušil;

_ v prĺpade narušenia zabezpečeného priestoru EZS musí byt'
preukázatel'ným spôsobom vyvolané poplachové hlásenie.

23. Kvalifikovanou funkčnou ostrahou sa rozumie ostraha _
súkromná bezpečnostná slużba (sBs), ktorá musí:
_ byt' ýicky zdatná - zdravotne spôsobĺlá a na tento Výkon

riadne vyškolená a poučená;
_ byt staršia ako í8 rokov a mladšia než 60 rokov;

- byt vykonávaná tak, aby v prĺpade viacčlennej ostrahy bol
jeden člen trvalo na stálom mieste ostrahy (Vrátnica, hlavné
stanovisko ostrahy);

_ byt'vybavená spojovacou technikou tak, aby pri vykonávanĺ
pochôdzok boli jednotlivĺ členovia ostrahy V spojení. Dalej
musí byt'ostraha vybavená takou spojovacou technikou, aby
mohla bezodkladne privolať políciu či inú podobnú pomoc V
prípade zistenia krádeże Vlámaním alebo v prĺpade lúpeŽe;

- VykonáVat' kontrolu oplotenia' uzatvorenia a uzamknutia
budov:

_ vykonávat' pochôdzky podl'a knihy pochÔdzok ęaléžĺ na
- Vel'kosti, členitosti, rizikovosti atď stráŽeného objektu)

najmenej Však 1 x za 60 minút;
_ każdÚ pochôdzku zapísat' do knihy pocńôdzok s uvedenĺm

času pochôdzky alebo ĺným preukázatel'ným spôsobom
Viest'evidenciu a prĺpadné zistené závady zapísat'do knihy
zźxad apod.;

_ byt' kontrolovaná menovite určeným zamestnancom
poisteného' ktony' bude kontrolovat' Výkon a kvalitu
vykonávanej ostrahy, Vrátane kontroly všetkých záznamov

24. Služobným psom sa rozumie pes určený a Vycvičený na stráżnu
slużbu' ktorý musí absolVovat' prĺslušné skúšky, o vykonaní
ktoých musĺ byt'vedená písomná evidencia.

25. Krátkou strelnou zbraňou sa rozumie pištol'a revolver.
26' Pri preprave peňazĺ a cenin musia bý'dodrŽané nasledovné

podmienky:
_ osoby VykonáVajúce prepravu a ozbrojené osoby

sprevádzajúce prepravu (ďalej len osoby sprevádzajúce)
nesmú bý'mladšie ako'l8 rokov a staršie ako 60 rokov'
musia byt'spol'ahlivé, bezúhonné, Vhodné (tj' ýicky zdatné
a psychicky odolné) a pre uvedené účely Špeciálne
vycvičené a Vyškolené;

_ pri preprave Vozidlom (osobným' nákladným, Špeciálnym
apod.) sa vodĺč nepovażuje za osobu vykonávajúcu
prepravu alebo prepravu sprevádzajúcu;

- dopravné trasy prepravy Vozidlom musia bý' nepravidelne
menené. Sprevádzajúce osoby nesmú byt's trasou a ciel'om
prepravy oboznámené vôbec. Preprava nesmie byt'
prerušovaná z iných dôvodov ako z dôvodov VyplýVajúcich z
pravidiel cestnej premávky.

- druh prepravovaných peňazĺ alebo cenín, ich mnoŽstvo a
doba, kedy bude preprava vykonávaná, musia byt'utajené
pred nepovolanými osobami. Zo sprevádzajucich osôb smú
bý'tieto údaje známe len osobe zodpovednej za prepravu
cenností.

- v prípade poużitia viac ako jedného bezpečnostného kuíra
mUsí byt hodnota prepravovaných peňazĺ alebo cenĺn
rovnomerne ĺozloŽená do jednotlivých bezpečnostných
kufrov.

27. Bezpečnostným kufrom sa rozumie kufor na prepravu cennostĺ,
certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom na certiÍikáciu
výrobkov, ktorý je zabezpečený poistným zariadením, ktoré po
Vytrhnutí kufra uvedie do ěinnosti zvukový, prenikarn/, neprekŽihi'
signál' trvajúcĺ min. 5 minút.

28. Farbiacim modulom sa rozumie zariadenie, ktoré pri
neoprávnenej manipulácii s bezpečnostným kufrom znehodnotí
jeho obsah nezmývatelhou farbou.

Použité skratky

EZS - Systémy elektrickej zabezpečovacej signalizácie
PCO - Pult centralizovanej ochrany
STN - Slovenská technická norma
EN _ Európska norma
Zo aźZ33 - stupne zabezpečenia
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