Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

GENERÁLI

Dodatok č. 1 zo d ňa 13.05.2015 k Poistnej zmluve č.: 2404258786
ČI. I. Úvodné ustanovenia
1.

Účastníci zmluvy

Generáli Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS
Zastúpená: Júlia Gazdíková
(ďalej len „poisťovateľ“)
a
Bilingválne gymnázium M.Hodžu
KOMENSKÉHO 215 , 03852 Sučany
IČO/RČ: 00627844
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla
Vydal: štatistický úrad SR, Dátum vydania: 16.06.2008
Zastúpená: RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ
(ďalej len „poistník“)
Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.
2.

Sprostredkovateľ poistenia

Júlia Gazdíková, získateľské číslo: 80008081-2, mob.: 905325139, e-mail: julia.gazdikova@generalí,sk
3.

Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa dopĺňajú/menia články a body poistnej zmluvy č. 2404258786 nasledovne:
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

čl. I. Úvodné ustanovenia , bod 1. Účastníci zmluvy ako je uvedené vo vyššie uvedenom texte tohto
dodatku.
čl. II. Dojednané poistenia - Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku ako je uvedené v
nasledovnom texte tohto dodatku.
čl. II. Dojednané poistenia - Poistenie hnuteľných v e c í, bod 2. Rozsah poistenia , bod 3. Pripoistenia /
Doložky ,bod 4. Zvláštne dojednania pre poistenie hnuteľných vecí ako je uvedené v nasledovnom texte
tohto dodatku.
čl. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia , bod 6. Prílohy ako je uvedené v nasledovnom texte tohto
dodatku.
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ČI. II. Dojednané poistenia
Adresné miesta poistenia pre poistenie m a je tk u
1.

Miesto poistenia 1 - Bilingválne gymnázium Milana Hodžu - Ul. Komenského 215 , 03852 Sučany

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa
Poisťovateľ uchováva odpovede poistníka na otázky poisťovateľa v elektronickej forme. Písomná forma odpovedí
poistníka na otázky poisťovateľa zo dňa 13.05.2015 je poistníkovi k dispozícii na požiadanie.

POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ
1.
1.1.

Zmluvné dojednania
Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet
poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom X alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).
Definície poistných nebezpečenstiev, pre ktoré je možné poistenie stavieb dojednať (uvedené skrátenými
názvami), sú uvedené v:
1. Požiar - článok II., bod 1. a článok XIV., bod 1. až 4. VPP PPZ 14.
2. Živel CELÝ - článok II., bod 2. a článok XIV., bod 5. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
3. Povodeň - článok II., bod 2. písm. a), b) a článok XIV. bod 5. a 6. VPP PPZ 14.
4. Víchrica - článok II., bod 2. písm. c), d) a článok XIV. bod 7. a 8. VPP PPZ 14.
5. Živel VÝBER - článok II., bod 2. písm. e) až i) a článok XIV. bod 9. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
6. Vodovodné - článok II., bod 3. a článok XIV. bod 13. VPP PPZ 14.
7. Náraz DP - doložka NC2.
8. Odcudzenie - článok II., bod 1, písm. a), b) a článok XIV., bod 1. a 2. VPP PPKL 14.
9. Veci zamestnancov - doložka MB2 a doložka KB2.
10. Peniaze a ceniny - doložka MB3 a doložka KB3.
11. Odcudzenie stavebných súčastí - doložka KB5.
12. Poškodenie skla - doložka NA4.
13. Vandalizmus - doložka KC3.
14. Náklady na demoláciu - doložka MA5.
15. Veci zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty - doložka MB4 a doložka KB4.
16. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV -ž iv e l, havária - doložka M18.
17. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV - odcudzenie - doložka K18.
18. Lúpež peňazí, cenín, cenností pri preprave - bod 3. doložky K20.

2.

Rozsah poistenia
Poistné riziká

p v Predmet poistenia
' (poistená vec)

1.1.

-0)

Miesto poistenia
(adresné)

Bilingválne gymnázium Miiana Hodžu - Ul. Komenského 215 .
03852 Sučany

HV - HLAVNÝ OBJEKT 1

vybavenie učebne / Chemicko-biologické laboratórium, výrobné ■'
inventárne číslo: príloha č. 1

Uednotlivo určená hnuteľná vec
[-živelné riziká
Jednotlivo určená hnuteľná vec
—odcudzenie
Požiarne najrizikovejšia činnosť

X

X

X
!

IX i

17 838,00!

X

17 838.00 X

X

Stredná škola všeobecno-vzdelávacia (bez praktického
vyučovania)
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PRIPOISTENIA - Poistenie hnuteľných vecí

M

Poistené riziká

Veci zamestnancov
Peniaze a ceniny
\Odcudzenie stavebných súčastí

G3

B
52
O
Q.

is

- >1

3
3
ä

ä

CO

350,00! X ! X
350,00 X X
700,00 X X

Celkové ročné poistné za poistenie hnuteľných vecí za všetky poistené položky (€):

ct
30.00
30.00
30.00

0,00
0,00
0,00

88,04i
____________

3.

J

Pripoistenia / Doložky

Doložka MB2 - Dojednanie pre poistenie vecí zamestnancov
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článku I, bode 5
VPP PPZ 14. Poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné číslo (ďalej len
EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je prideľované EČ, motorky, štvorkolky, ťažné stroje, lietadlá,
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka sa týka i
súčastí a príslušenstva vyššie vymenovaných vecí.
2. Ak nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad
poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami podľa článku II. bod 1., 2. a 3. VPP PPZ 14 a Doložky MC2.
3. Poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že pri poistení touto doložkou poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v
prípade, keď je poistenie uzavreté na časovú hodnotu.
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v zmysle tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €.
Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (Jeden poistný rok).
Doložka KB2 - Ustanovenie pre poistenie vecí zamestnancov (odcudzenie)
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článku I. bode 5
VPP PPKL 14. Poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné číslo (ďalej len
EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je prideľované EČ, motorky, štvorkolky, ťažné stroje, lietadlá,
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka sa týka i
súčastí a príslušenstva týchto vyššie vymenovaných vecí.
2. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami
podľa článku II. bod 1.VPP PPKL 14.
3. Poistenie sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie
uzatvorené na časovú hodnotu.
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €.
Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok).
Doložka MB3 - Dojednanie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských štátovíek, bankoviek,
obežných mincí a cenín
1. Ak nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad
poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami podľa článku II. bod 1., 2. a 3. VPP PPZ 14 a Doložky MC2.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia bankoviek a mincí (ďalej len peniaze), poskytne poisťovateľ poistné
plnenie v hodnote poškodených peňazí po odpočítaní náhrady, ktorú možno získať v banke v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie náhrad za necelé a poškodené peniaze.
4. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo straty peňazí poskytne poisťovateľ poistné plnenie v hodnote

Dodatok č. 1 zo dňa 13.05.2015 k Poistnej zmluve č.: 2404258786
Kód produktu: ProFi

strana 3 z 6

zničených alebo stratených peňazí.
5. Dojednáva sa, že pokiaľ vydavateľ cenín umožní poistenému výmenu poškodených cenín za nepoškodené,
uhradí poisťovateľ len poplatky spojené s ich výmenou.
6. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo straty peňazí a cenín poskytne poisťovateľ poistné plnenie v
hodnote zničených alebo stratených peňazí a cenín.
7. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v zmysle tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30
€. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku III. bodu 3 VPP PPZ 14 sa dojednáva, že peniaze a ceniny do
výšky 350 € musia byť uložené v úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu).
Doložka KB3 - Ustanovenie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských bankoviek, obežných
mincí a cenín (odcudzenie)
1. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami
podľa článku II. bod 1.VPP PPKL 14.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia bankoviek a obežných mincí (ďalej len peniaze), poskytne poisťovateľ
poistné plnenie v hodnote poškodených peňazí po odpočítaní náhrady, ktorú možno získať v banke v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie náhrad za necelé a poškodené peniaze.
4. Dojednáva sa, že pokiaľ vydavateľ cenín umožní poistenému výmenu poškodených cenín za nepoškodené,
uhradí poisťovateľ len poplatky spojené s ich výmenou.
5. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo odcudzenia peňazí a cenín poskytne poisťovateľ poistné plnenie v
hodnote zničených alebo odcudzených peňazí a cenín.
6. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30
€. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku III. bodu 2 VPP PPKL 14 sa dojednáva, že peniaze a ceniny do
výšky 350 € budú uložené v úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu).
Doložka NK5 - Poistenie stavebných súčastí budovy
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na stavebné súčasti miesta poistenia, napríklad elektrickú
zabezpečovaciu signalizáciu, kamerové systémy, ktoré zabezpečuje miesto poistenia alebo na schránky,
ktorých obsah je poistený, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu konaním páchateľa, ktoré smerovalo
k odcudzeniu poistenej veci.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa tiež vzťahuje na odcudzenie stavebných súčastí miesta poistenia,
napríklad elektrickej zabezpečovacej signalizácie a kamerových systémov, ktoré zabezpečujú miesto poistenia,
pokiaľ páchateľ pri odcudzení deštrukčne prekonal minimálne dva nerozoberateľné spoje alebo sa predtým
vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokiaľ sa jedná o vnútorné stavebné súčasti či vnútorné prvky
elektrickej zabezpečovacej signalizácie alebo kamerových systémov).
3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že pri poistení v rozsahu tejto doložky poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu
ako v prípade, keď je poistenie uzatvorené na novú hodnotu.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky
700 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté
na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok).
Doložka MD2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci
alebo súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI.
bodu 15 VPP PPZ 14 na účely tejto doložky neplatí.
Doložka KD2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia
1. V rozsahu tejto doložky sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo súboru vecí do doby
poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI. bodu 14 VPP PPKL 14 neplatí.
4.

Zvláštne dojednania pre poistenie hnuteľných vecí

Výlučne vo vzťahu k poistnej zmluve č. 2404258786 je dodávateľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na
mieste súvisiaceho s dodávanými poisťovacími službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto Všeobecných zmluvných podmienok a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
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čl. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia

1.

Dojednané poistenie

i P.č.

Názov poistenia

1 . i Poistenie hnuteľných vecí

Poistené od

Dátum
poslednej
zmeny

08.12.2014

14.05.2015

Ročné
poistné
{€)
88.04 i

;Celkové ročné poistné:

88.04

____
2.

Splatnosť poistného

Druh poistného

bežné

Poistenie na dobu
neurčitú

od 08.12.2014 do: neurčito
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)

Celkové ročné poistné

88,04 €

Dátum splatnosti
poistného/splátok
v poistnom období

08.12.

IVýška splátky/ splátok
i poistného
Bankové spojenie

88,04 €

číslo účtu IBAN:

SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kód:

SUBASKBX

Konštantný symbol

3558

Variabilný symbol

2404258786

6.

Počet splátok: 1

¡číslo účtu BBAN:

0048134112/0200

Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:
1. Záznam o finančnom sprostredkovaní
2. Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia VPP PPZ 14 (č. tlačiva: VPP_PPZ14_01/2014v.4)
3. Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou
VPP PPKL 14 (č. tlačiva: VPP_PPKL14_01/2014v.4)
4. Doložka K20 (č. tlačiva: Doložka_K20_v.5)
5. Superdoložka ProFi 2014 (č. tlačiva: Superdoložka_ProFi_06/2014v.2)

Záverečné ustanovenia
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňa 14.05.2015. Ostatné
ustanovenia poistnej zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnom pôvodnom
znení. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. Dodatok je
vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorého každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.
Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné
v zostatkovej výške splatné naraz.
Pokiaľ nie je v tomto dodatku 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

Dodatok č. 1 zo dňa 13.05.2015 k Poistnej zmluve č.: 2404258786
Kód produktu: ProFi

strana 5 z 6

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 350 000,00 €;
b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne do výšky dojednanej poistnej
sumy, maximálne však 350 000,00 €.
Písomná forma odpovedí poistníka na otázky poisťovateľa je poistníkovi k dispozícii na požiadanie.
Poistenie sa dojednáva aj v rozsahu Superdoložky ProFi 2014, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej
zmluvy.
Vyhlásenie poistníka/poisteného
Poistník podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku poskytnuté informácie podľa
§ 792a Občianskeho zákonníka. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení tohto dodatku prevzal
všeobecné poistné podmienky, zmluvné ustanovenia a doložky uvedené v tomto dodatku, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy. Poistník ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných
poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek a berie na vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené
písomne v tomto dodatku sú neplatné. Tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a
pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník svojim podpisom
potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dodatku sú pravdivé a správne a súhlasí s obsahom tohto
dodatku a všeobecnými poistnými podmienkami.
Poistník svojím podpisom berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb
v zmysle § 47 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a
právach dotknutej osoby sú v príslušných všeobecných poistných podmienkach, s ktorými sa poistník oboznámil
pred podpisom tohto dodatku. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že bol v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov poučený o právach dotknutej osoby.
V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistník
vyhlasuje, že tento dodatok uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú
v jeho vlastníctve. Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje
osoby, v ktorej mene uzatvára tento dodatok, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné
prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhjasu tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené
v predošlej vete môže poistník splniť formou Čestného vyhlásenia na tlačive poisťovateľa. Poisťovateľ nie je
povinný poskytnúť poistné krytie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek
benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia
takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie
OSN alebo obchodným či ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej
republiky, Veľkej Británie alebo USA.
Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými
poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi tento dodatok. Poistník
podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku písomne poskytnuté informácie v
zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.
Dodatok uzavretý v Martine dňa: 13.05.2015

RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ

Júlia Gazdíková

Podpis (a pečiatka) poistníka
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GENERALI

Superdolozka ProFi 2014
A.

MAJETKOVÉ POISTENIE

Nižšie uvedené dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, dopĺňajú znenie poistnej
zmluvy a poistných podmienok a vzťahujú sa na poistenia dojednané podľa poistných podmienok VPP
PPZ 14 a VPP PPKL 14.
1. Atmosférické zrážky
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia pre prípad poškodenia aiebo zničenia
poistenej
veci
poistným
nebezpečenstvom
atmosférické zrážky.
Atmosférickými zrážkami sa rozumejú zrážky tvoriace
sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom
do poistenej stavby vnikli cez strechu, obvodové
steny, uzatvorené okná, uzatvorené dvere alebo iné
stavebné súčasti.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v prípade, ak
je stavba zo všetkých strán uzavretá, pravidelne
udržiavaná, v dobrom technickom stave (nepoškodená
strecha, priechodný/nezanesený systém odvádzajúci
zrážkovú vodu, nepoškodená fasáda s utesnenými
otvormi a pod.).
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na škody
spôsobené alebo vzniknuté na:
nosných častiach obvodových stien nad resp.
pod úrovňou zeme,
konštrukčných
častiach
umiestnených
z
vonkajšej strany (omietka, farebný náter, izolácie,
obklady atd’.),
strešnej krytine alebo iných vonkajších
konštrukčných dieloch stavby,
akýchkoľvek
rozostavaných
stavbách
(budovách vo výstavbe).
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.
2. Spodná voda a spätné vystúpenie vody
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom záplava a povodeň, sa dojednáva
rozšírenie poistného krytia pre prípad poškodenia
alebo zničenia poistenej veci:
zvýšenou hladinou spodnej vody spôsobené
ako bezprostredný následok záplavy alebo povodne,
vrátane záplavy a povodne mimo miesta poistenia,
spätným vystúpením vody z funkčného
kanalizačného potrubia spôsobené ako bezprostredný
následok záplavy alebo povodne, vrátane záplavy a
povodne mimo miesta poistenia.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
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Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.
3. Voda z vodovodných zariadení
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom voda z vodovodných zariadení, sa
dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj
pri:
poškodení
privádzajúceho
potrubia
vodovodného zariadenia, odvádzajúceho potrubia
alebo potrubia, či vykurovacích telies ústredného,
etážového, diaľkového kúrenia alebo solárnych
systémov poistenej budovy,
kotla ústredného,
etážového alebo diaľkového kúrenia, armatúr a
zariadení poistenej budovy pripojených na potrubie, ak
ku škode došlo z dôvodu ich prasknutia alebo lomu.
Ďalej sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistené
plnenie aj za náklady na vyhľadanie príčiny vzniku
škody a uvedenie stavby do pôvodného stavu pri
škodách
spôsobených
vodou
z
vodovodných
zariadení.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit
poistného plnenia za jedno poistné obdobie
podľa tohto bodu je 500 € so spoluúčasťou 30 €.
4. Vandalizmus
Pre poistené stavby, vlastné hnuteľné veci a vlastné
zásoby sa dojednáva rozšírenie poistného krytia pre
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci
poistným nebezpečenstvom vandalizmus.
Vandalizmom sa rozumie poškodenie alebo zničenie
poistenej veci úmyselným poškodzovaním cudzej veci
treťou osobou (páchateľom).
Poistnou udalosťou nie je, ak bola škoda pôsobená
úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím
poisteného, osoby poistenému blízkej alebo inej osoby
konajúcej na podnet alebo s vedomím poisteného.
Poškodením alebo zničením poistenej veci však nie je
nepriaznivá zmena jeho povrchu (poškriabanie,
nafarbenie, postriekanie sprejom, preliačenie a pod.).
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na škody
spôsobené alebo vzniknuté na sklách, zrkadlách,
neónových trubiciach (a obdobných zariadeniach) a
markízach (vysunutých strieškach nad vstupom alebo
výkladom).
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Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limít poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
5. Indukcia a prepätie
Pre poistené stavby sa dojednáva, že v prípade
poistnej
udalosti
spôsobenej
úderom
blesku
poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj za škody
spôsobené indukciou alebo prepätím na elektrických
alebo elektronických zariadeniach, ktoré sú súčasťou
alebo príslušenstvom poistenej stavby.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
6. Hnuteľné veci mimo miesta poistenia
Pre poistené vlastné hnuteľné veci sa dojednáva, že
za miesta poistenia sa okrem miest poistenia
uvedených v poistnej zmluve rozumejú aj adresné
miesta poistenia na území Slovenskej republiky, na
ktorých poistený na základe písomnej zmluvy
vykonáva objednanú činnosť.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
7. Veci dopravované v MV
Pre poistené vlastné hnuteľné veci, pre ktoré je
dojednané poistenie pre prípad poškodenia poistenej
veci poistným nebezpečenstvom odcudzenie, ktorým
sa pre účely tohto bodu rozumie krádež vozidla,
krádež vlámaním sa do vozidla a lúpežné prepadnutie,
sa dojednáva, že pokiaľ sú poistené veci z
prevádzkových
dôvodov
prevážané
vlastným
motorovým vozidlom, pod vlastným menom a na
vlastný účet poisteného, za miesto poistenia sa
považuje aj vnútorný priestor vlastného motorového
vozidla nachádzajúceho sa na území Slovenskej
republiky.
Z poistenia odcudzenia poskytne poisťovateľ poistné
plnenie len za podmienky, ak sa poistené veci v dobe
poistnej
udalosti
preukázateľne
nachádzali
v
batožinovom alebo nákladnom priestore riadne
uzatvoreného a uzamknutého motorového vozidla.
Ďalej sa dojednáva, že pokiaľ nebude motorové
vozidlo
umiestnené
na
nepretržite
stráženom
parkovisku, poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v
prípade, že k poistnej udalosti došlo v čase medzi 6.
až 22. hodinou.
Za nákladný priestor sa nepovažuje voľná ložná
plocha alebo priestor zabezpečený plachtou.
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Nárok na poistné plnenie nevzniká v tých prípadoch,
keď k vniknutiu došlo nezisteným spôsobom, napr.
bez stôp násilia, použitím zhodného kľúča.
Poistenie v zmysle tohto sa nevzťahuje na zbrane a
strelivo a na veci, ktoré sú uvedené v čl. I., bod 4.,
písm. a), b), c) VPP PPKL 14 a na obsah automatov
uvedený v čl. I., bod 4., písm. f) VPP PPKL 14.
Ďalej sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné
plnenie aj v prípade, ak k poškodeniu alebo zničeniu
poistenej veci došlo v dôsledku dopravnej nehody a
zároveň bola táto dopravná nehoda prešetrená
políciou. Za dopravnú nehodu sa pre účely tohto
poistenia
nepovažuje
poškodenie
dopravného
prostriedku iba dopravovanými vecami. Poistenie sa
dojednáva aj pre prípad odcudzenia dopravovaných
vlastných hnuteľných vecí, ak k odcudzeniu došlo v
súvislosti s dopravnou nehodou motorového vozidla
vykonávajúceho predmetnú
dopravu. Právo na
poistné
plnenie
vznikne
poistenému
len za
predpokladu, že poistený bol pri poistnej udalosti
zbavený možnosti sa o poistené veci starať.
Poistenie v zmysle tohto sa nevzťahuje na zbrane a
strelivo a na veci, ktoré sú uvedené v čl. I., bod 4.,
písm. a), b), c) VPP PPZ 14 a na obsah automatov
uvedený v čl. I., bod 4., písm. f) VPP PPZ 14.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia zajedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
8. Stavebné súčasti a anténne systémy
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie poistné
krytie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej
veci - stavebných súčastí a anténnych systémov poistným nebezpečenstvom víchrica.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 700 € so spoluúčasťou 30 €.
9. Búrlivý vietor
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom víchrica, sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia pre prípad poškodenia alebo zničenia
poistenej veci poistným nebezpečenstvom búrlivý
vietor.
Búrlivým vetrom sa rozumie prúdenie vzduchu
dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť 60 km/hod.,
resp. 16,6 m/s a viac.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
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10. Dym
Pre poistené stavby, vlastné hnuteľné veci a vlastné
zásoby sa dojednáva rozšírenie poistného krytia pre
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci
poistným nebezpečenstvom dym.
Dymom sa rozumejú rozptýlené pevné čiastočky vo
vzduchu ako výsledok nedokonalého spaľovania,
náhle uniknuté zo zariadenia na vykurovanie, sušenie,
spaľovanie alebo varenie v dôsledku ich poškodenia,
nesprávnej obsluhy alebo poruchy, nachádzajúcich sa
v mieste poistenia. Poistenie sa však nevzťahuje na
škody vzniknuté dlhodobým pôsobením dymu.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.
11. Zámky vstupných dverí
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia o náhradu nákladov na výmenu
cylindrickej vložky zámku vstupných dverí, ak ku strate
kľúča došlo v súvislostí s poistnou udalosťou.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
12. Veci
zvláštnej,
kultúrnej,
umeleckej
a
historickej hodnoty
Pre poistené vlastné hnuteľné veci sa dojednáva
rozšírenie poistného krytia pre prípad poškodenia
alebo zničenia poistenej veci - vlastných vecí
zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty poistnými nebezpečenstvami, ktoré boli dojednané pre
poistené hnuteľné veci.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
súhrnný limit poistného plnenia za jedno poistné
obdobie podľa tohto oddielu A. Majetkové poistenie je
3.000
€.

B. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Nižšie uvedené dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, dopĺňajú znenie poistnej
zmluvy a všeobecných poistných podmienok a vzťahujú sa na poistenie dojednané podľa Všeobecných
poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.
Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného v
rozsahu VPP VZ 14, poistenie sa rozširuje aj o pripoistenia, uvedené pod poradovými číslami 1., 2., 3. a 4. tejto
časti Superdoložky ProFi 2014.
1.

Poistenie
zodpovednosti
za
škodu
spôsobenú odcudzením vecí vnesených a
odložených
Poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu VPP VZ
14 sa rozširuje aj o 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
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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.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy poistná
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie sa dojednáva v rámci poistnej sumy a
spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti za
škodu v základnom rozsahu s limitom plnenia 350,00
€ na jedno poistné obdobie.
2.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením
alebo zničením
Odchylne od čl. II. ods. 1. VPP VZ 14 sa dojednáva,
že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu
vzniknutú tretej osobe inak ako úrazom tejto osoby
alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo
zničením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve
alebo v užívaní.
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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 poistenou činnosťou alebo vzťahmi z tejto
činnosti vyplývajúcimi.
Poistenie sa však nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu vzniknutú omeškaním splnenia zmluvnej
povinnosti.
Ďalej sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za
schodok na finančných hodnotách, ktorých správou
bol poistený poverený, a na zodpovednosť za škodu
vzniknutú pri obchodovaní s cennými papiermi.
Poistenie sa rovnako nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu
spôsobenú
poisteným
ako
členom
predstavenstva či dozornej rady akejkoľvek obchodnej
spoločnosti.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri
poistení zodpovednosti za škodu v základnom
rozsahu.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 350,00 € na
jedno poistné obdobie.
3.

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach
užívaných poisteným
Odchylne od čl. III. ods. 1. písm. g) VPP VZ 14 sa
dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť
za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.
Poistenie sa však nevzťahuje na škody vzniknuté
opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením a
chybnou obsluhou vyššie uvedených vecí, tiež na
škody
vzniknuté
na
akýchkoľvek
motorových
vozidlách, ktoré poistený užíva.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody vzniknuté
stratou veci.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri

poistení zodpovednosti za škodu v základnom
rozsahu.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1000,00 € na
jedno poistné obdobie.
4.

Poistenie
náhrady
nákladov
zdravotnej
poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej
poisťovne
Odchylne od poistných podmienok VPP VZ 14 sa
ustanovuje, že poistenie sa vzťahuje:
a) na náhradu nákladov vynaložených zdravotnou
poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech
zamestnanca poisteného,
b) 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.
Toto poistenie sa však vzťahuje len na prípady, keď sa
na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo
pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady na
zdravotnú starostlivosť alebo náklady vynaložené
Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho
poistenia
viažu,
vzťahuje
zákonné
poistenie
zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovnom
úraze alebo chorobe z povolania, za predpokladu, že v
dobe trvania poistenia došlo k pracovnému úrazu
alebo bola zistená choroba z povolania.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri
poistení zodpovednosti za škodu v základnom
rozsahu.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1000,00 € na
jedno poistné obdobie.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak,
maximálny súhrnný limit poistného plnenia za
jedno poistné obdobie podľa tohto oddielu B.
Poistenie zodpovednosti za škodu je 1.000 €.

Táto Superdoložka ProFi 2014 nadobúda účinnosť 27.6.2014.

Generáli Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, te l.: 0850 111 117,
e-mail: qenerali@qenerali.sk. www.qenerali.sk, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487,
č. ú.: 0048134112/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX. Spoločnosť patrí do
skupiny Generáli, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.
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Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa
Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku
Miesto poistenia 1 - Bilingválne gymnázium Milana Hodžu - Ul. Komenského 215 . 03852 Sučany
1.

Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
Do 10 min.

2 . Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.
3.

Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4.

Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková
činnosť?
Nie

5.

Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6.

Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob),
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od
poisťovaných vecí?
Nie.

7.

Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8.

Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atd’.?
Áno.

9.

Je v mieste poistenia trvalé možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?
Nie.
11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo
v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.
12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?
Nie.
13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?
Nie.
14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult
centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.
Poistenie hnuteľných vecí a prerušenia prevádzky
HV - HLAVNÝ OBJEKT 1
1. Sú poisťované hnuteľné veci (a/alebo prevádzka pre prípad prerušenia prevádzky) pre požadované
nebezpečenstvá poistené aj u iného poisťovateľa?
Nie.
2.

Sú poisťované hnuteľné veci poškodené a/alebo zničené a/alebo nie sú riadne udržiavané a/alebo nie sú
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3.

Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

4.

Uveďte škodový priebeh na poisťovaných hnuteľných veciach za posledných 5 rokov - počet a výšku škôd
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v EUR (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0
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