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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistná zmluva č.: 5720039640
Úvodné ustanovenia
1.

Účastníci zmluvy

Generáli Slovensko poisťovňa, a.S., Lamačská ces,ta 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, zastúpená Zimmermannová Matta(ďalej len „poisťovateľ")
Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Komenského 215, 03852 Sučany
IČO: 00627844
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) a identifikácii v Štatistickom registri, vydal Štatistický úrad Slovenskej
republiky-Oblastná správa ŠÚ SR v Banskej Bystrici zastúpená: RNDr. Dorovský Vasil, štatutár (ďalej len „poistník/poistený")
Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.
Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými
dodatkami, ďalej poistnými podmienkami, zmluvnými ustanoveniami, prípadne zvláštnymi dojednaniami poisťovateľa, ktoré sú prílohou
zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
2.

Prehľad uzavretých druhov poistenia
Poistenie Stavieb
Poistenie Prerušenia prevádzky - strata nájomného
Poistenie Hnuteľných vecí
Poistenie Prerušenia prevádzky
Poistenie Strojov
Havarijné Poistenie Strojov
Poistenie Elektroniky
Poistenie Všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistenie Profesijnej zodpovednosti za škodu

3.

Sprostredkovateľ poistenia (meno / názov, získateľské číslo, kontakt):

marta.zimmermannova@gmail.com
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Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
1.

Všeobecné ustanovenia
1.1. Toto poistenie je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy nižšie uvedeného čísla.
1.2. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými
podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 08 (ďalej len VPP VZ 08) a
zmluvnými ustanoveniami, ktoré sú neoddeliteľnou 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 08.
1.4. V rámci poistnej sumy základného rozsahu poistenia a spoluúčasti je možné základný rozsah poistenia na základe
pripoistenia (doložiek) rozšíriť alebo zúžiť.
1.5. Súčasťou tejto poistnej zmluvy sú aj prílohy:
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) a identifikácii v Štatistickom registri, Štatistický úrad Slovenskej
republiky-Oblastná správa ŠÚ SR v Banskej Bystrici, zo dňa 26.08.1993
1.6. Rizikové otázky:
C14 - počet osôb činných pre poisteného je vyšší ako 10
1.7. Podklad pre výpočet poistného: počet žiakov = 446

2.

Odpovede na otázky poisťovateľa:
2.1. Je poisťovanou činnosťou prenájom alebo správa
- nieje
2.2. Počet zamestnancov v pracovnom pomere: 47
2.3. Má klient uzatvorené poistenie zodpovednosti aj u iného poisťovateľa ?
- nie.
2.4. Uveďte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov:
bez škôd
2.5. Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, poprípade predpokladané príjmy v € 0

3.

Základný rozsah poistenia
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:
Vzdelávacia činnosť, Gymnázium
Vzdelávacia činnosť, Gymnázium, sadzba S5, P85.31, druh 118
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Európa
Poistenie sa uzaviera na poistnú sumu 33 200,00 € so spoluúčasťou 30,00 €
Ročné poistné 1 069,00 €

Pripoistenie
V rámci poistnej sumy a spoluúčasti uvedenej v bode 3. sa poistenie v základnom rozsahu rozširuje o nasledovné poistné riziká:
4.1. Pripoistenie PLUS pre školy
4.1.1 Odchylne od Článku II. ods. 1 VPP VZ 08, Článku III. ods. 1 písm. a) VPP VZ 08 a odchylne od bodu 1.3 časti Poistenie
všeobecnej zodpovednosti za škodu tejto poistnej zmluvy sa dojednáva, že Pripoistenie sa vzťahuje na zodpovednosť
poisteného za škodu vzniknutú inej osobe úrazom tejto osoby, nad rámec § 144 ods. 1 písm. o) zákona o výchove a
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „školský zákon") a nad rámec ustanovení
§§ 420 - 450 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „zodpovednosť za škodu")*, a to za
podmienok ďalej uvedených.
* Termín „zodpovednosť za škodu" je použitý výlučne pre účely tohto Pripoistenia.
4.1.2 Poistený prehlasuje, že na účely tohto Pripoistenia preberá na seba zodpovednosť v zmysle bodu 4.1.1.
4.1.3 Pripoistenie sa vzťahuje na:
a)

zodpovednosť za škodu na zdraví v dôsledku úrazu, ktorá vznikla dieťaťu alebo žiakovi pri výchove a vzdelávaní
alebo v priamej súvislosti s nimi;
Za priamu súvislosť s výchovou a vzdelávaním sa na účely tohto pripoistenia považuje usporiadanie školských akcií
konaných so súhlasom vedenia školy (výlety, exkurzie, školy v prírode, športové kurzy, branné výcviky).

b)

zodpovednosť za škodu na zdraví v dôsledku úrazu spôsobenú dieťaťu alebo žiakovi v zariadení školského
stravovania, ak jeho prevádzkovateľom v čase vzniku škodovej udalosti je poistený.
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Predpokladom vzniku práva na poistné plnenie z Pripoistenia je súčasné splnenie nasledujúcich podmienok: k úrazu dieťaťa
alebo žiaka došlo v dobe trvania poistenia, na území vymedzenom v poistnej zmluve.
Pripoistenie v rozsahu tohto krytia sa dojednáva v rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti
za škodu v základnom rozsahu. Limit plnenia je 5 000,00 € na jednu a všetky poistné udalosti na jeden poistný rok.
Poistným rokom na účely Pripoistenia sa rozumie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Ročné poistné 0,00 €

4.1.4 Pripoistenie sa nevzťahuje na:
a)

zodpovednosť za škodu, ku ktorej dôjde v škole alebo školskom zariadení v čase, keď tieto nie sú využívané na
vzdelávanie a výchovu;

b)

zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla žiakovi pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe;

c)

zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená poškodeným dieťaťom alebo žiakom v dôsledku toho, že poškodený
konal v rozpore so školským poriadkom poisteného alebo školským zákonom.

4.1.5 Toto Pripoistenie sa odchylne od Článku I. VPP VZ 08 a bodu 1.2 časti Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
tejto poistnej zmluvy riadi ustanoveniami bodov 4.1.1 - 4.1.6 tejto poistnej zmluvy a VPP VZ 08, s výnimkou týchto
ustanovení VPP VZ 08:
- Článok II. ods. 1;
- Článok III. ods. 1 pism. a);
- Článok IV.
4.1.6 Článok IX. ods. 1 VPP VZ 08 sa mení a po zmene bude znieť:
Poistné plnenie poisťovateľa sa stanoví ako náhrada škody poškodenému, za ktorú poistený zodpovedá v zmysle tohto
Pripoistenia. Poistený má právo, aby za neho poisťovateľ nahradil poškodenému uplatnené, oprávnené a preukázané
nároky na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s vykonávaním činnosti poisteného uvedenej v poistnej zmluve alebo
vzťahmi z tejto činnosti priamo vyplývajúcimi za podmienok a v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi
upravujúcimi náhradu škody a za podmienok a v rozsahu stanovenom vo VPP VZ 08 a v tomto Pripoistení. V prípade, ak
poistený už uhradil poškodenému oprávnené a preukázané nároky na náhradu škody zo škodovej udalosti v súlade s
týmto Pripoistením, poisťovateľ poskytne poistné plnenie poistenému za podmienok a v rozsahu uvedenom v tomto
Pripoistení. Poistený nemá nárok na refundáciu náhrady škody od poisťovateľa, ktorú poistený vyplatil poškodenému nad
rámec tohto Pripoistenia.
5.

Zvláštne ustanovenia
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká len v prípade, ak v čase poistnej udalosti
bude poistení vlastniť právoplatný doklad (oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti), na základe ktorého v čase poistnej
udalosti bude oprávnený vykonávať činnosť, z ktorej zodpovednosť za škodu vrátane územného rozsahu je uvedená v
poistnej zmluve.

6.

Rekapitulácia

P. č.
01
02

Rozsah poistenia
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistenie PLUS pre školy (V67)

Modifikácia / IDRIZ
D09/742
V67/SKO

Ročné poistné spolu
7.

Ročné poistné v €
1 069,00
0,00
1 069,00

Začiatok a doba trvania poistenia
Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov
(poistný rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 04.11.2011.

8.

Záverečné prehlásenia poistníka
Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa a všetky ďalšie údaje ním uvedené pri tomto poistení sa považujú za odpovede na
písomné otázky poisťovateľa a poistník svojim podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť.
Poistník svojim podpisom ďalej potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami uvedenými v bode 1.2, ktoré
tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

9.

Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú aj prílohy č. :
1. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 08
2. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) a identifikácii v Štatistickom registri, Štatistický úrad Slovenskej
republiky-Oblastná správa ŠÚ SR v Banskej Bystrici, zo dňa 26.08.1993
3. Menovací dekrét číslo: A2009/00026-06 vydal: Ing. Zuzana Akantisová- Prednostka Krajského školského úradu dňa:
09.10.2009
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Rekapitulácia poistenia
1.

Spoločné dojednania pre vSetkv poistenia v tejto poistnej zmluve
1.1. Poistenie dojednané podľa tejto poistnej zmluvy (ďalej len zmluvy) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
všeobecnými poistnými podmienkami a ďalej zmluvnými dojednaniami a doložkami uvedenými pre jednotlivé poistenia.
Dojednania, ktoré nemajú písomnú formu a nie sú obsahom tejto zmluvy, sú neplatné.
1.2. Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov poistenia do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota
je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

2.

Záverečné prehlásenia
Poistník/poistený prehlasuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi
všetky zmeny v nahlásených skutočnostiach.
Poistník/poistený podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, že prevzal všetky všeobecné poistné podmienky a doložky, ktoré sú
označením alebo názvom (skratkou) uvedené v tejto poistnej zmluve a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy.
Ak je osoba poistnfka odlišná od osoby poisteného, poistník prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými poistnými
podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi táto poistná zmluva.
Zmluvné strany berú na vedomie, že akékoľvek ústne prehlásenia a/alebo písomné zmeny tejto poistnej zmluvy odchylné od
ustanovení predtlačených v tejto poistnej zmluvy a/alebo v jej dodatkoch sú neplatné.
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rekapitulácia dohodnutého poistenia
Názov poistenia

Dátum
začiatku
účinnosti

1

Živelné poistenie stavieb

nedojednané

2

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky - strata nájomného

nedojednané

3

Poistenie hnuteľných vecí

nedojednané

4

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky

nedojednané

5

Poistenie strojov a strojných zariadení

nedojednané

6

Havarijné poistenie strojov

nedojednané

7

Poistenie elektronických zariadení

nedojednané

8

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Por.č.

04.11.2011

Ročné poistné celkom (€):

4.

Ročné
poistné
v€

1 069,00
1 069,00

Splatnosť poistného
4.1. Poisťovateľ má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. Zmenou
poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia,
dopoistenia ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena alebo dopoistenie ďalšieho miesta
poistenia alebo zmena spoluúčasti.
4.2. Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne.

Druh poistného

bežné

Poistenie na dobu neurčitá:

od: 04.11.2011
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)

Ročné poistné spolu:

1 069,00 €

Dátum splatnosti poistného/splátok v
poistnom období:

04.11.

Výška splátky/ splátok poistného:

1 069,00 €

Bankové spojenie

číslo účtu

Konštantný symbol

3558

Variabilný symbol

5720039640

Počet splátok:

0048134112/0200

1

IBAN - SK 3502000000000048134112

Poistník 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 poisťovníctve v platnom znení.
Poistná zmluva uzavretá v: Sučanoch
03.11.2011

Marta Zimrnermannova
Zimrnermannova Marta,/80008820

dňa:

RNDr. Dorovský Vasil,
štatút

Podpis (a pečiatka) poistníka

Poistná zmluva č.: 5720039640

Podpis zástupcu Generáli Slovensko poisťovne, a.s.
povereného uzatvorením tejto zmluvy
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