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VIENNA

KooperativaA
VIENNA

INSURANCE GROUP

,

INSURANCE

GROUP

NAŠE 18S-ROČNÉ
SKÚSENOSTI,
VAŠA ISTOTA

Zisk: Respect Slovakia, s.r.o.

Poistná zmluva
Nová verzia č. 2

040 801 02 45

číslo:
Účinnosť verzie
poistenia:

od 20. 05. 2014 (0:00 h)

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Centrála spoločnosti
Štefanovičova 4,81623 BRATISLAVA
v zastúpení:

Ing. Juraj lelkes
Mgr. Zdeno Gosányi

IČO:
IČ DPH:

oo 585 441

do neurčita

(0:00 h)

Group

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
člen predstavenstva a riaditeľ

SK2020527300

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vl. č. 79/B
(ďalej len "poisťovňa")

a
Odborné učilište
Stavbárska 11
036 80 Martin
v zastúpení:

PhDr. Jela Malková

IČO:
IČ DPH:

36133442
SK 2020956894

, poverená riadením školy

Zriadená Krajským školským úradom v Žiline, podľa zriaďovacej listiny č. 150/1990
z 31.10.1990 v znení neskorších predpisov
(ďalej len "poistený")

prostredníctvom

uzatvárajú
spoločnosti
Respect Slovakia, s.r.o.

podľa § 788 a nasledujúcich Občianského zákonníka túto novú verziu zmluvy o poistení
(ďalej len zmluva). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len
VPP), osobitné poistné podmienky (ďalej len OPP), zmluvné dojednania, prílohy a vložky,
ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve
dohodli.

VIENNA

KooperativaA
VIENNA

INSURANCE GROUP

INSURANCE

Nová verzia č. 2 poistnej zmluvy č. 040 801 02 45

GROUP

NAŠE 18S-ROČNÉ
SKÚSENOSTI,
VAŠA ISTOTA

Súhrn poistného
Císlo
vložky

Poistené
áno - nie

Druh

Celková poistná
suma v EUR

Ročné poistné
vEUR

1.

Živelné poistenie

nie

XXX,-

XXX,-

2.

Poistenie proti odcudzeniu

áno

XXX,-

XXX,-

3.

Poistenie prerušenia prevádzky - živelné

nie

XXX,-

XXX,-

4.

Poistenie strojov

nie

XXX,-

XXX,-

5.

Poistenie prerušenia prevádzky - strojné

nie

XXX,-

XXX,-

6.

Poistenie elektroniky

áno

7.

Poistenie skla

nie

XXX,-

XXX,-

8.

Poistenie vnútroštátnej dopravy

nie

XXX,-

XXX,-

9.

Poistenie zodpovednosti za škodu

nie

XXX,-

XXX,-

Celkové ročné poistné v EUR:

63,95

9135,99

63,95

Platenie poistného

1. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:

Slovenská sporitel'ňa, a.s.
0175126457 I 0900
3558
040 801 0245

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť ročných splátkach a je splatné nasledovne:
Splátka poistného

63,95 EUR

je splatná

23.09.

príslušného kalendárneho roka.

Alikvotne
poistné za obdobie od 20.05.2014 - 22.09.2014 bude stanovené
poisťovňou a splatné do 15 dní od doručenia avíza na úhradu doplatku poistného poisťovňou
poistenému.

II

KooperativaA.
VIENNA

INSURANCE GROUP

VIENNA

INSURANCE

Vložka

GROUP

č. 6

k poistnej zmluve

NAŠE 18S-ROČNÉ
SKÚSENOSTI,
VAŠA ISTOTA

novej verzii č.2

č. 40 - 801 02 45

Účinnosť poistenia
od 20.05.2014

(0:00 h)

do neurčita

Poistenie elektroniky

1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) Výber elektronických zariadení podľa prílohy
agregovanú poistnú sumu 5 166,39 EUR

Č.

1 - fa 40001 firmy DATALAN, na novú cenu, na

a
Výber elektronických zariadení podľa prílohy č.2 - Preberací protokol 504089 - 4589
na agregovanú poistnú sumu 1 473,60 EUR

,na novú cenu,

a
Výber elektronických zariadení podľa prílohy č.3 - Preberací protokol 2132594-11958
na agregovanú poistnú sumu 2 496,00 EUR

,na novú cenu,

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku Č. 105, opp - poistenie veci pre
prípad živelných udalostí Č. 155, opp - poistenie pre prípad krádeže veci Č. 205, Zmluvné dojednania pre
poistenie elektroniky a zvláštne dojednania uvedené v bode 6 tejto vložky poistnej zmluvy, ktoré
neobmedzujú ale doplňajú vyššie uvedené poistné podmienky a zmluvné dojadnania.
Spôsob zabezpečenia poistených elektronických zariadení proti krádeži je uvedený v:
• Prílohe Č. 2 - Zmluvné dojednania pre poistenie majetku - údaje o poisťovanej nehnuteľnosti
zabezpečenia hnuteľných vecí a cenností proti odcudzeniu,
• Prílohe Č. 3 - Spôsoby zabezpečenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy.

a spôsoby

Poistením elektroniky je kryté akékoľvek náhle a nepredvídané poškodenie alebo zničenie elektronických
zariadení.
Právo na plnenie vznikne aj, ak poistná udalosť bola spôsobená napr. :
• chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou / pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka
výrobcu/
• pádom stroja
• skratom, prepätím, indukciou, účinkom blesku, vadou izolácie
• chybou obsluhy, neopatrnosťou, nešikovnosťou, nedbalosťou
• zlyhanie meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky
• vniknutie cudzieho predmetu

3. Adresa rizika:
Pre bod a) :

Slovenská republika

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Ročné poistné
vEUR
a)

17,0 %0 (promile) z agregovanej

poistnej sumy

9135,99
Celkové ročné poistné v EUR:

63,95
63,95

Strana 2 I 2 vložky
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6 k novej verzii
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040 801 02 45

5. Spoluúčasti:
Pre bod a): 5%, min. 50,00 eur
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6.

Zvláštne dojednania:
l.

Dojednáva sa, že pri poistení elektroniky sú kryté aj nasledujúce viacnáklady s limitom
plnenia 3 OOO,OOprekaždú poistnú událost a predmet poistenia (vrátane software).
Odpratávacie, demolačné, demontážne aremontážne viacnáklady vrátane:
• náklady posudkového znalca,
• náklady na hľadanie príčiny škody,
• náklady na zemné a výkopové práce,
• náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas,
v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky.

2.

Dojednáva sa, 'že pri poistení elektroniky sú poistením kryté aj náklady na leteckú
prepravu náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia.
Plnenie za tieto náklady je obmedzené sumou spolu 1 000,00 EUR

3.

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované
v hardwarovej časti riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, software, nosiče
dát a záznamov programového vybavenia strojov.

4.

Poistenie
sa dojednáva
aj pre elektroniku
a elektronické
súčasti
strojných
a technologických
zariadení, vrátane elektroniky zariadení tvoriacich súčasť budov
a stavieb. Poistenie elektroniky sa dojednáva aj na poistenie PC a ostatnej kancelárskej
techniky, video a audio techniky.

5.

Predpísané zabezpečenie sa berie pre každý predmet poistenia samostatne. Poisťovňa
berie do úvahyotvor, cez ktorý páchateľ vnikol do budovy a nie"všetky vstupné otvory.

6.

Odchýlne od čt. V, ods. 4 a v zmysle čl. VII, ods.2 Zmluvných dojednaní pre poistenie
elektroniky sa dojednáva aj poistenie elektroniky ( vrátane notebookov ) pre prípad
krádeže alebo lupeže z motorových vozidiel. Motorové vozidlo musí byť vybavené
pevnou strechou , riadne uzamknuté a predmet poistenia musí byť uložený v priestore
kufra tak, že nie je vonku viditelný. Poistná udalosť sa musí stať preukázateľne medzi
6,00 hod. a 22,00m hod., okrem prípadov, keď je vozidlo odstavené v uzamknutém
garáži alebo na stráženom parkovisku. Prípad musí byť riešený políciou.

7.

Odchýlne od prílohy Č. 3 - Spôsoby zabezpečenia predpísané pre dojednanú výšku
poistnej sumy sa dojednáva, že poisťovňa akceptuje nasledovné spôsoby zabezpečenia
miestnosti, kde sa predmet poistenia nachádza.
- Do 3 500,00 EUR - uzamknutá miestnosť ( bez špecifikácie
okná bez mreží a fólií

uzamykacieho

- Do 7 000,00 EUR - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylorneniu vložky

systemu),

vytlačeniu

a

VIENNA

KooperativaA.

INSURANCE

Nová verzia

GROUP

Č.

2 poistnej zmluvy

040 801 02 45

Č.

NAŠE 18S-ROČNÉ
SKÚSENOSTI,
VAŠA ISTOTA

VIENNA INSURANCE GROUP

Hlásenie poistných udalostí
Poistnú udalost' poistený hlási bez zbytočného
škôd - tel. 0850 111 577.

odkladu telefonicky

na Centrálny dispečing

Ďalšie doj~~~~nia
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1. Pre toto poistenie platia príslušné ",'4st~'-'Rý~Jij?Občianského zákonníka. Všeobecné
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2. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sá <lojednáva."'že toto poistenie môže vypovedať
poistený alebo poisťovňa do dvoch .m~siac9v~~pO 'uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná
lehota [eoserndenná, jej uplynutíl11'pO'is~enre~iáhikne.
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2217/2014

Príloha č.1 k Zmluve o výpožičke

PROTOKOL O ODOVZDANí A PREVZATí':'

2132594-11958

Odovzdávajúcí:

Ministerstvo

Stromová 1, 81330
IČO:
164381

školstva, vedy, výskumu a športu SR

V mene Odovzdávajúceho

Bratislava
DiČ: 2020798725

odovzdal:
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO: 35810734
DIČ: 2020259175

DATALAN
Preberajúci I miesto dodania:
Názov školy:

Odborné učilište

Kód školy:
Adresa:
Kontakt:
Telefón:
E-mail:

036133442
I ITMS:I 21110120046
Stavbárska 11, 03680 Martin
PhDr. Jela Malková, Mgr. Jaroslava Vlasová
043/4133266, 0908/152610, 043/4135311
malkova@zssmtsk.
vlasova@zssmtsk

POpiS techniky

I

zmluva'

I 2217/2014

cena za Ks
bez DPH

cena za ks
s DPH

1 500,00 €

1800,00

Počet ks

e

Majetkové tislo:

•

Interaktivna tabura - ActivBoard Touch

C1310240183

•

Projektor - Epson EB-420

QCHF3Y4372l

•

Konzola k projektoru s prislušenstvom

2 tip~boJ)k;~,~"ť'i?(.:,~?t:·~,,,,
/; , l,,:

-:.,·~::,;:t*~$~$:~t_1..

95032367

- "'580i~O €

69S,OO€

MS Windows. MS Office standard. ESET antivirus (SW je predinštalovaný)
•

vyrobné či slO:
MP04TlPG

Notebook - Lenovo ThinkEdge 545

Maietkové či sio:

95035255

o
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o

Servisné stredisko DATAlAN, a.s., Púchovská 8, 831 06 Bratislava.
mail:DIGISKOLAservis@datalan.sk
, http: www.datalan.sk

2080,00 €
2496,00 €

celkom bez DPH: 1

celkornsDs'H

:1

a

Záručné podmienky podľa Reklamačného poriadku Zmluvy číslo 080912013 v zneni dodatkov uzatvorenej
dňa 19,11.2013 medzi MSWa$ SR a DATALAN, a.s, Záručná doba 36 mesiacóv.(batéria NB.12 mesiacov).
Odovzdal:

DATALAN,

Dátum:

a.s.

19.05.2014

Meno a priezvisko

preberajúcej

osoby:

Odborné učilište
Stavbárska 11

036 80 MARTIN

i

pečiatka, podpis
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