
Pripoistenia:

Poistenie
rizika
rozbitia
skla:

prílohaHč:... ~.=:w.~~~:c.L]~k~n~á~v~rh~u~p~o~is~tn::e:!..:jz~m~l~u.:.::vy~'č~..í~--="-';;'9;;:97~--9:c:::3=í=08=6=-9~~-5'~;- !' -ŕs:.:.tr~a~n~a.:..:2/l-2;t.;:.h:;:;;;;-Ti~Yr~iI~~T-~' ,.
.- požiar voda víchrica krádež živel ostatné '
~------------------------------r~-.-á-no-r---Zl-av-a-[%-I~:~==~+-~x~-r~-x~~--x---i---x---t---x---t--,· o,go

----- ..-- _._ _ _f--- - _- _ _-_.._ __ _-_ ..- ..__ ._ -----

D nie poistné [EUR]: x
10. platí zákaz fajčenia v celej prevádzke? x x x x

0,0011. EZS má vývod signálu: D lokálny
Dna ATV
Dna PCO

zl'ava [%): x x
.__ _.--- ~---_._-""._ -

poistné [EUR]: x x

x x
-""---__..__.~-+-_.._ _- --"..- _ .

x x
x

x

12. Zlomkové poistenie: (či. 3 ods. 4 ZD-HI!' zlava [%1: x x x
Ovoda, limit plnenia 0.0.0. EUR,tj 0.% z PS I---=.::..:..::..:....:.+-------+------I-----+------t------t-------j
D víchrica, limit plnenia 0..0.0. EUR,t.j 0.% z PS poistné [EUR]: x
D krádež limit olnenia 0.0.0. EUR,t.j 0.% z PS

x x 0,00

Dáno zlava [%1:

~ nie poistné [EUR]:13. Je dojednaná vyššia spoluúčast?
0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0.00

0,00 0,00

Poistné za prirážky/zravy:

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

ripoistenia: (dojednávajú sa na prvé riziko v zmys Poistná suma [EUR)
e čl. 14 ods. 4 VPP-M)(týkajúsa lenrizík,naktorébolasta (zvýšenie hornej hranice plnenia)
o.oenásadzbapoistréhoa poistré)

požiar voda
Poistené riziko

víchrica krádež živel

0,00

ostatné
Poistné soolu

[EURI

1. D Náklady na obnovu dát (d3ods.5pímb)2DHV) + ".<:>!99 sadzba [%Ol: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nCennosti v trezore (ČI.3 ods, 5 plsrn a) ZO-HY) + 0,00 f--------f------+------I-------f------f--------+-------i

V základnom poistenf kryté každá do 663.88 EUR - ~"""""-o;o6 pcistné [EURI: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Umelecké predmety + 0,00 sadzba [%Ol: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(ČL3ods. 5oísm. c) ZD-HV) f--------f-----+------I-------f------f--------+-------i

v základnom polstení kryté do 663,88 EUR poistnéIEURI: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Výstavné modely +
(či. 3 ods. 5 oísm. c) ZD-HV)

v základnom poistenI kryté do 663,88 EUR

0,00 sadzba [%Ol:

poistnéIEURI: 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 sadzba [%Ol: 0,004. Náklady na vypratanie miesta poistenia +
(čl.3 ods. 5 oísm. d) ZD-HV)

v základnom poistení kryté do 663,88 EUR poistné IEUR]: 0,00 0,00

5. Náklady na demontáž, remontáž
(čl.3 ods. 5 oísrn. e) ZO-HY)

v základnom poistent kryté do 663,88 EUR

+ 0,00 sadzba [%Ol:

poistné[EUR]:

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00 0,00

6. D Stav. súčasti budovy (čl. 3 ods. 5písm. f)ZO-HV)+ 0,00 sadzba [%Ol: x x x 0,00
D Výmena zámkov dverí (čl. 3 ods. 6 ZD-HV)-+~:'==Q;.9.9.f------+------+-------I------II------+-------+--------j

v základnom poistenf kryté každá do 663,88 EUR = 0,00 poistné[EURI: x x x 0,00 x x

x

0,00

poistné[EURI:

7. Zvonku budovy umiestnené antény, tabu- + 0,00 sadzba [%Ol: x x 0,00
le a iné predmety (čl. 3ods. 5písm. g) ZD- f------+------+-------+-----II-----+-------+-------i
HV) v základnom poistenI kryté do 663.88 EUR 0,00x x 0,00

x

x

x

x

x

x

8. lúpež cenností pri preprave (čl. 3 ods. 5 +
písm. a) ZD+N) s frekVenciou prepráv lx:
.1 mesačne D tÝždenne O denne
y ukl.mom poisteorkr1!é do S63,BB EUR

0,00 sadzba [%Ol:

poistné[EUR]:

x

x

x

x

x

x

0,00

0,00

x

x

x

x 0,00
9. Návrat DPH do štátneho rozpočtu

(akje poistený platcom DPH)
(či. 10 ods. 5 písm. c) VPP-M)

0,00 sadzba [%Ol:

poistné[EURI:

x

x

x

x

x

x

0,00

0,00

x

x

x

x 0,00
10. Stavebné úpravy (Doložka PP02-4) 0,00 sadzba [%Ol: 0,00

poistnéIEUR]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,0011. 0,00 sadzba [%O:

poistné[EURI:

0,00

0,00

0,00

0,00

Poistné za poistenie hnutel'ných vecí:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0.00

15701,

Vank. zasldenie [m']: O cena IEUR/m2] 0,00 PSIEUR] 0,00
Poistná suma spolu [EUR] sadzba [%o) Spoluúčasf[EUR] Poistné [EUR)Poistenie rizika ~ súbor U 1. riziko

rozbitia skla:
Vnút zasklenie [m']: O cena IEURlm2] 0,00 PSIEUR] 0,00 0,00 0,00 33,19 0,00

Zlavy: zlava [%]: O 0,00
Pripoistenia: Náklady na firemné štíty, povrchovú úpravu zasklenia, provizórnu opravu Poistná suma [EUR] sadzba [%o)

zasklenia, lešenie a iné stavebné prostriedky, de-jremontáž stavebných ....__ ._--- _._ ......._ ..._.- ...... __ ._ ..... __ .

súčastí (čl. 10 ods. 6 písm. b) až f) VPP-M) (na prvé riziko - čl. 14 ods. 4 VPP-M) 0,00 0,00 000
Poistné za poistenie rizika rozbitia skla: S. 000

ZA~
049 32 ~t Šl(0L.4 Spolu poistné za poistenie: H.+S. 1570

esto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy: ~~~:°::/793 ~~
Allianz - SlovenSká PO~ 1\

títnik I
Pobočka: .Ianka ~?:3a, a.e,

543 604 048 14 Ro1.ň vflI '

tum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy: (W. _L:m~~;::~:1.3.2012 I ................ ................................ ,..................••.. ,..................... ............ ..........
Dodois a otlačok oečia tkv ooistníka podpis a otlačok pečiatKYepr y ;
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Miesto
poistenia:

Predmet
poistenia:

Prirážky/zl'avy

Pripoistenie:

PrTIoha pre
poistenie
výberu:

_ Pňlohač. 4 k návrhu poistnej zmluvy č. 9979320869
Poistenie strojov a elektroniky
Údaje o mieste poistenia:

Ulica č: Školská 295

Štítnik PSČ: 04932Miesto:

1. Sú súčasťou súboru stroje staršie ako Dáno .!!Jnie 3. Sú k dispozícii opravárenské dielne J!! vSR D v zahraničí D nie
20 rokov? na stroje?

2. Tvoria prenosné zariadenia viac ako D áno J!Í nie 4. Sú k dispozícii náhradné diely "'!l vSR Dvzahraničí Dnie
40% z poistnej su my? k strojom?

Základné poistenie:

D Poistenie sú boru Spoluúčasť Sadzba Poistné
Poistná suma ztoho Kód činnosti [EUR] [%0] [EUR]

[EUR] vlastné stroje cudzie stroje 'l

.~l Poistenie výberu - podla prílohy: zoznam poistených strojov Spoluúčasť Sadzba Poistné

Poistná su ma ztoho Kód sadzby
[EUR] [%0] [EUR]

[EUR] vlastné stroje cudzie stroje 'l -
3765,16 3765,16 0,00 viď zoznam poistených strojov a zariadení 32,68

'l už1vané na základe zmluvy

Prirážky/zlavy:
prirážka! Poistné

(špecifikácia) zlava [%] [EUR](poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zlavu so zápornou hodnotou)

1. Zlava za vyššiu spoluúčasť (uplatňuje sa len pre poistenie súboru) O
2. O
3. O

Poistné za prirážky/zl'avy:

Pripoistenia: Poistná surna Sadzba Poistné
(špecifikácia) [EUR] [%0] [EUR]

l. O
2. O
3. O

'l h
Spolu poistné za poistenie strojov aelektroniky: 1 3_2-=-,6_8-'1

Pn o a: Zoznam ooístenvc stro lOVa zariadení

Názov
Výrobn é číslo

Rok Úzernná vl: Kód Poistná surna Spoluúčasť
Sadzba Poistné

(špecifikácia) výroby platnosť '*) sadzby [EUR] [EUR] [%0] [EUR]

1. osobný počítač 4ks,viď 001.1 2010 V 9005 3151,12 165,97 8,68 27,35

2. monitor 4ks,viď 001.1 2010 V 9005 614,04 165,97 8,68 5,33

3. 0,00 0,00 0,00

4. 0,00 0,00 0,00

5. 0,00 0,00 0,00

6. 0,00 0,00 0,00

7. 0,00 0,00 0,00

8. 0,00 0,00 0,00

9. 0,00 0,00 0,00

la. 0,00 0,00 0,00
"lv =vlastnéstrojeI c =cudzie stroje Spolu: .Spcl..; /""'o..

3765,16 ,L., ,,"~ \, ~ .j~ ,68
Allianz - SlovensK

~ára 3,)Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy: ~.("~'-lVADNÁSKOlA pobočka: Janka
04814j;k1 va

Štítnik 049 32 STiTNIK.

'1""'" 930/..
Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy:

TeI.: 058/793 1330
Nám. 1. áJa 1!i ožňava

IČ~6,04 1.:058 41689

121.3.2012 1
Mo il: 09 218125 .

............................... ,........ ,.... " ...,.,., .................... ,., ......... ,.... ,.......... ................ .""k~= .......................;}El ..........................................................."
podpis a otlačok pečiatky poistníka podpis a otlačok pe" t ly oprávneného zástupcu

pois vatela



Doložka k prílohe č, '" k návrhu poistnej zmluvy I k poistnej zmluve č9J.19.~~6'Anianz@'
Slovenská poisťovňa

Doložka PP02-3: Poistenie pracovných strojov, prenosných strojov a prenosnej
elektroniky (k súhrnnému poisteniu hnutel'ných vecí)

Zmena zo dňa:

1. Odchylne od čl. 10 ods. 7 písm. a) VPP-M sa touto doložkou rozširuje
predmet poistenia o pojazdné pracovné stroje podliehajúce prihláseni u
do evidencie vozidiel pri výkone ich pracovnej činnosti inej než
prevádzka v premávke na pozemných komunikáciách.

2. Odchylne od čl. 12 VPP-M sa touto doložkou v prospech poisteného
dojednáva miesto poistenia celé územie SR pre:
a) pojazdné pracovné stroje,
b) prenosné strojné alebo elektronické zariadenia,
c) prenosné strojné alebo elektronické zariadenia, ktoré sú

zabudované v alebo na motorovom vozidle alebo podvozku,
pokiaľ nemajú stabilné miesto poistenia a presúvajú sa po celom
území SR, resp. vymenovaných krajín.

3. Odchylne od čl. 10 ods. 4 písm. b) VPP-M sa dojednáva, že
poisťovateľ vyplall poistné plnenie aj za predmety uvedené v ods. 2
písm. a) a c) tejto doložky nachádzajúce sa na voľnom priestranstve,
ktoré boli poškodené, zničené alebo stratené v dôsledku poistnej
udalosti.

4. Ustanovenia čl. 6 ods. 2 ZD-HV sa nevzťahujú na predmety poistenia
uvedené v ods. 2 písm. a) tejto Doložky.

5. Ustanovenia čl. 6 ods. 3 ZD-HV sa nevzťahujú na predmety poistenia
uvedené v ods. 2 písm. a) až c) tejto Doložky.

6. Pre poistenie pre prípad krádeže vlámaním alebo vandalského činu
v zmysle čl. 7 VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné
plnenie len za podmienky zabezpečenia strojov uvedených v ods. 2 a)
až c) tejto Doložky v zmysle ustanovení ods. 7 a ods. 8 tejto Doložky.

7. Ak dôjde v zmysle čl. 7 ods. 1 písm. a) VPP-M ku krádeži
pojazdných strojov, poisťovateľ poskytne v prípade poistnej udalosti
spôsobenej krádežou vlámaním do vozidla, krádežou vozidla alebo
vandalským činom poistné plnenie za poškodený, zničený alebo
odcudzený pojazdný stroj alebo jeho časť:
a) ak pri opustení bol pojazdný stroj odstavený:

na oplotenom pozemku alebo
v mieste pod stálym dohľadom alebo
v uzam knutej garáži alebo
na osvetlenom stráženom parkovisku

a súčasne pracovný stroj s vlastným zdrojom pohonu musí byl'
navyše uzamknutý funkčnými zámkami na dverách.

b) ak nie je možné pri opustení pojazdného stroja zabezpečiť jeho
odstavenie v zmysle ods. 6 písm. a), poskytne poisťovateľ
poistné plnenie len ak bol pojazdný stroj s vlastným zdrojom
pohonu pri opustení uzamknutý funkčnými zámkami na dverách
a navyše bol zabezpečený kombináciou minimálne dvoch z
nasledovných zabezpečovacích zariadení:

odnímateľným alebo s vozidlom pevne spojeným
mechanickým zabezpečovacím zariadením,
poplachovýrn systémom s akustickým vývodom signál u
alebo hlásením na zariadenie pod stálou kontrolou
oprávnenej osoby,
imobilizérom,
elektronickým vyhľadávacím systémom

a pri každom opustení vozidla je poistený povinný tieto
zariadenia uviesť do aktivovaného stavu. Ťahaný alebo nesený
pojazdný stroj musí byt' pripojený a uzamknutý k pojazdnému
stroju s vlastným zdrojom pohonu alebo k motorovému vozidlu
zabezpečenému v zmysle ustanovení ods. 6 písm. b) tejto
Doložky.

8. Ak dôjde v zmysle čl. 7 ods. 1 písm. a) VPP-M ku krádeži
prenosných strojov, prenosných elektronických zariadeni alebo
strojov a zariadeni, ktoré sa zabudované v alebo na motorovom
vozidle alebo podvozku, uvedených v poistnej zmluve, poisťovatel'
poskytne v prípade poistnej udalosti spôsobenej krádežou vlámaním
do vozidla, krádežou vozidla alebo vandalským činom poistné plnenie
do výšky limitov uvedených v tabul'ke č.1 tejto doložky, maximálne
však do výšky dojednanej poistnej sumy. Limity poistného plnenia
v EUR závisia od úrovne zabezpečenia vozidla a spôsobu jeho
odstavenia s poistenými vecami v čase poistnej udalosti.

Pri každom opustení vozidla je poistený povinný vozidlo uzamknúť
a všetky zabezpečovacie zariadenia uviesť do aktivované ho stavu.
Prenosné stroje alebo prenosné elektronické zariadenia musia byt'
navyše uložené v batožinovom priestore vozidla tak, aby neboli zvonku
viditeľné a aby do batožinového priestoru nebolo možné vniknúť bez
poškodenia alebo odomknutia vozidla.

ZÁKLÄDi~~~·~· dňa !.l,}~.j!1lé/
049 32 ŠTíTNIK

Tel.: 058/793 1330 /1 .J;. /
IČQ~?_?~3.~g~_ L.!!!!:!!!.!:JL __..._.

podpis a otlačok pečiatky poistníka

Tabuľka Č. 1

..Limityppi~t';ého pinenia (v E1JRJ,preprenosné stroje, prtin~né eíéktronické.H~zariadenia"él.läbb zabudované ~tfóje"a.zariadenia, nachádzajúce sa v čase poistnej
udalQl;ti.vo.vozidle alebo v' pracovnom stroji s vlestn'ýinzdrojom pohonu

MechaAr~é zabezpečenie Odstavenie vozidla á1ebo pracovného stroja
vozldlaalebo pracovného stroja b-__ ~s~vl~a~stn:!!nĽÝ'lmC!!,!z~drro~i'lo~·m!.!.l~oolho~n!!ou~~,.--j

" ,s vlast ..n.•..'Ý'.'m•.., ;.z.".drojom POh.onu . Bez Oplotený< Kon~oI. podsfáiym
. ,,' <j." dohľadu oozernok '1:. narkovanie dohľ~m
a) uzamknutéfunkčnýmizámkami na
dverách 331,94 1.659,70 3.319,39 6.638,78

b) akopodpísm.a) a navyševybavené
kombináciouminimálnedvochz
nasledujúcichzabezpečovacích
zariadení:

odnímatelhé alebo svozidlom 663,88 3.319,39 6.638,78 16.596,96
pevne spojené mechanické
zabezpečovaciezariadenie,
imobilizér,
elektronickvvvhl'adávacísvstém

c) ako pod písm. a) a navyše
vybavené poplachovým systémom
s akustickýmvývodom signalu alebo 1.659,70 6.638,78 16.596,96
ruásenlm na zariadenie pod stálou
kontrolouoorlÍvneneiosobv

PS

9. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného uvedenou
v poistnej zmluve pre každú jednu poistnú udalost'. Ak d6jde ku
krádeži predmetu poistenia uvedeného v ods. 2 písm. b) alebo c)
tejto Doložky, poistený sa podieľa na poistnom plnení spoluúčast'ou vo
výške 25% z výšky škody na poistenej veci, minimálne však pevne
stanovenou sumou uvedenou v poistnej zmluve.

10. Ostatné ustanovenia VPP-M a ZD-HV zostávajú touto doložkou
nedotknuté.

Výklad pojmov:
Pojazdný stroj sa pre účely tohto poistenia rozumie stroj konštrukčne
a svojim vybavenim určený na vykonávanie určitých pracovných
činnosti, ktorý nemá stabilné stanovisko a pohybuje sa po celom
územi v rámci územnej platnosti poistenia bud vlastnou motorickou
silou alebo je ťahaný alebo nesený bez vlastného zdroja pohonu a nie
je spravidla určený na prepravnú činnosť. Za pojazdný stroj sa
považujú pracovné stroje podliehajúce aj nepodliehajúce prihláseniu
do evidencie vozidiel.

Definície sp6sobov odstavenia vozidla s pojstenými vecami pre účely tejto
Doložky:

Bez dohľadu - vozidlo odstavené na nevyhnutný čas v čase 6:00 -
22:00 na mieste na to určenom vo vnútri obce, alebo na vyhradenom
parkovisku mimo obce.
Oplotený pozemok - miesto vybavené oplotením s minimálnou výškou
190 cm a uzamknutou bránou.
Kontrolované parkovanie - vozidlo odstavené na parkovisku, ktoré je:

a) pod stálym dohľadom zamestnanca určeného na kontrolu
vchádzajúcich a vychádzajúcich vozidiel, prípadne stréžiaceno
parkovisko alebo

b) pod kontrolou kamerového systému so záznamom.
Pod stálym dohl'adom - vozidlo odstavené:

a) a nepretržite fyzicky strážené osobou nachádzajúcou sa vo
vozidle (v tomto prípade sa akceptujú limity pre mechanické
zabezpečenie vozidla uvedené v ods. 8 písm. c) tejto Doložky
alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, schopnou samostatne
zasiahnut' alebo privolať políciu alebo

b) na fyzicky stráženom a oplotenom pozemku s minimálnou
výškou oplotenia 190 cm a uzamknutou bránou a vozidlo je
navyše vybavené minimálne mechanickým zabezpečením
uvedeným v ods. 8 písm. b) tejto Doložky alebo v samostatnej
uzamknutej garáži.

podpi a otlačok pečiatky
sprostredkovatel'a poistenia


