
 
Poistná zmluva č. 9100197004 

o poistení majetku  
 

 
Poisťovateľ: 

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Sídlo:    Miletičova 21, 821 08 Bratislava 

IČO:    47 236 060 

DIČ:    4020340236 

IČ DPH:   SK4020340236 

V zastúpení:   Mgr. Ladislav Gajdoschík, vedúci organizačnej zložky 

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN:    SK55 7500 0000 0002 5516 5413 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B 

organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 
1146 Budapest, Maďarsko, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, 
číslo registrácie: 01-10-041071. 

(ďalej len „poisťovateľ“) 
 
 
Poistník: 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 

Sídlo:    Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 

IČO:   17 336 112 

DIČ:    2021068324 

IČ DPH:   SK2021068324 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK88 8180 0000 0070 0054 0295 

Právna forma:   príspevková organizácia 

V zastúpení:   MUDr. Karol Hajnovič - riaditeľ 

             

 

(ďalej len „poistník", poistník je zároveň poisteným, pokiaľ nie je uvedené inak) 
 
 

Preambula 
 

Zmluvné strany podľa § 788 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka (zákon 
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a v zmysle ust. § 55 odst. 2 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), uzavierajú túto Poistnú 
zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky: „Poistenie prístrojovej techniky“. 
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Článok I. 
Rozsah poistenia, poistené veci, poistné sumy, spoluúčasti 

 
1. Živelné poistenie 
2. Poistenie pre prípad odcudzenia veci 
3. Poistenie elektroniky 
 
 
1. Živelné poistenie 

 

je upravené Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku (ďalej tiež „VPPM“) 
a Osobitnými poistnými podmienkami pre živelné poistenie (ďalej tiež „OPPZ“) a jeho rozsah 
je vymedzený v nasledujúcich zmluvných ustanoveniach: 
 

Riziká kryté živelným poistením dojednaným touto poistnou zmluvou: 
- požiar a jeho sprievodné javy; 
- výbuch; 
- úder blesku; 
- náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu; 
- povodeň, záplava; 
- víchrica; 
- krupobitie; 
- zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy; 
- prepad neznámej dutiny, 
- lavína; 
- tiaž snehu alebo námrazy; 
- náraz vozidla; 
- dym; 
- pád stromov, stožiarov a iných predmetov; 
- zemetrasenie; 
- atmosférické zrážky,  
- vodovodné škody. 
 
 

Poisťuje sa hnuteľný majetok – výber prístrojovej techniky, špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto 
poistnej zmluvy, nachádzajúci sa na mieste poistenia: 
 

FNsP Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky, 
 

na poistnú sumu (vrátane DPH) 8 906 615,24 EUR. Poistná suma každej jednotlivej 
poistenej veci je uvedená v prílohe č. 1 tejto poistnej zmluvy. 
 

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 165,00 EUR. 
 

Poistné za poistné obdobie 1 781,32 EUR. 
 

Ďalej sa dojednáva, že horná hranica plnenia poisťovateľa za jednu a všetky škody 
spôsobené poistnými rizikami víchrica, krupobitie a zemetrasenie podľa čl. 4, bod 2, písm. f., 
g. a o. OPPZ), ktoré nastanú počas poistnej doby je vo výške 30% z poistnej sumy pre 
hnuteľný majetok. Pre ostatné vyššie uvedené riziká sa dojednáva, že horná hranica plnenia 
za jednu a všetky škody, ktoré nastanú počas poistnej doby je vo výške 100% z poistnej 
sumy pre hnuteľný majetok. 
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2. Poistenie pre prípad odcudzenia veci 
 

je upravené Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku (ďalej tiež „VPPM“) 
a Osobitnými poistnými podmienkami pre poistenie pre prípad odcudzenia (ďalej tiež „OPPO“) 
a jeho rozsah je vymedzený v nasledujúcich zmluvných ustanoveniach: 
 

Poisťuje sa hnuteľný majetok – výber prístrojovej techniky, špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto 
poistnej zmluvy, nachádzajúci sa na mieste poistenia: 
 

FNsP Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky, 
 

na limit plnenia 300 000,00 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú 
v priebehu poistného obdobia. Poistná suma každej jednotlivej poistenej veci je uvedená 
v prílohe č. 1 tejto poistnej zmluvy. 
 

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 165,00 EUR. 
 
Odchylne od čl. 4, bod 2 OPPO sa dojednáva, že plnenie poisťovateľa pri riziku vandalizmus 
nie je obmedzené čiastkou zodpovedajúcou 1 % z hodnoty limitu poistného plnenia 
stanoveného pre predmet poistenia poškodený alebo zničený rizikom vandalizmus, ale 
limitom plnenia uvedeným v tomto bode a to pre jednu a pre všetky poistné udalosti 
v poistnom období. 
 
 

Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia pre poistenie podnikateľov tvoria prílohu č. 2 
tejto čiastkovej zmluvy. 
 

Poistné za poistné obdobie 765,00 EUR. 
 
3. Poistenie elektroniky 

 

je upravené Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku (ďalej tiež „VPPM“) 
a Zmluvnými dojednaniami pre poistenie elektroniky (ďalej tiež „ZDE“) a jeho rozsah je 
vymedzený v nasledujúcich zmluvných ustanoveniach: 
 

Poisťuje sa hnuteľný majetok – výber prístrojovej techniky, špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto 
poistnej zmluvy, nachádzajúci sa na mieste poistenia: 
 

FNsP Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky, 
 

na poistnú sumu 8 906 615,24 (vrátane DPH) EUR. Poistná suma každej jednotlivej 
poistenej veci je uvedená v prílohe č. 1 tejto poistnej zmluvy. 
 
Dojednáva sa limit plnenia 3 000 000,00 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré 
nastanú v priebehu poistného obdobia. 
 

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť 10 % z výšky škody, minimálne však 
600,00 EUR. 
 

Poistné za poistné obdobie 9 975,41 EUR. 
 

Osobitné dojednania: 
 
Pre prístrojovú techniku uvedenú v bodoch č. 1., 2. a 3., uvedené v článku I. sa dojednáva, že 
jednotlivé prístroje budú poistené v zmysle prílohy č. 1 až okamihom podpísania preberacieho 
protokolu objednávateľom a dodávateľom a tento preberací protokol bude následne bezodkladne 
zasielaný poisťovateľovi emailom na emailovú adresu poisťovateľa: info@groupama.sk. 
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Článok II. 
Hlásenie škodovej udalosti 

 
Vznik škodovej udalosti je poistený povinný oznámiť bez zbytočného odkladu v súlade s Poistnými 
podmienkami poisťovateľa a zároveň toto oznámenie predložiť na príslušnom tlačive na adrese: 

Groupama poisťovňa a. s., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Likvidácia poistných udalostí 

Miletičova 21 
821 08 Bratislava 

Tel.: +421 2 208 54 208 
E-mail: info@groupama.sk 

alebo vo všetkých pobočkách poisťovateľa 
 

Článok III. 
Poistné 

 
1. Dojednáva sa, že poistné podľa § 796 Občianskeho zákonníka je bežné. 

 
2. Poistným obdobím je jeden rok. 

 
3.  Celkové ročné poistné za poistné obdobie za poistenie podľa Článku I tejto zmluvy je vo 

výške 12 521,72 EUR  a bude platené v polročných splátkach: 
Prvá splátka poistného vo výške 6 260,86 EUR je splatná dňa ku dňu 18.1. v každom 
kalendárnom roku, počnúc dňom 18.1.2022. 
Druhá splátka poistného vo výške 6 260,86 EUR je splatná dňa ku dňa 18.7. v každom 
kalendárnom roku, počnúc dňom18.7.2022. 
 

4. Poisťovateľ vystaví faktúru – vyúčtovanie za poskytnutie poisťovacích služieb so 60-dňovou 
lehotou splatnosti odo dňa jej vystavenia. Poisťovateľ doručí faktúru – vyúčtovanie poistného 
na adresu poistníka uvedenú na titulnej strane tejto čiastkovej zmluvy. 
 

5. V prípade, že faktúra – vyúčtovanie nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je poistník oprávnený do siedmich dní od 
riadneho doručenia vrátiť faktúru – vyúčtovanie poisťovateľovi na doplnenie, s uvedením 
nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a 
nová 60-dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej alebo 
doplnenej faktúry poistníkovi. 
 

6. Poistník je povinný uhradiť poistné na bankový účet č. SK55 7500 0000 0002 5516 5413, 
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., referencia platiteľa VS 
9100197004/SS/KS3558. Poistné sa považuje za uhradené dňom jeho pripísania na účet 
poisťovateľa. 
 

7. Ak je poistník v omeškaní s úhradou faktúry po dohodnutom termíne splatnosti, má poisťovateľ 
právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR 
č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, a to za 
každý deň omeškania. Poistník nie je v omeškaní s úhradou, pokiaľ najneskôr v posledný deň 
jej splatnosti bola fakturovaná suma pripísaná v prospech účtu poisťovateľa. 

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto poistná zmluva sa uzaviera na dobu určitú – na obdobie 48 mesiacov – účinnosť od 
18.1.2022. Poistenie začína nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni zverejnenia poistnej 
zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, ale nie skôr ako 
18.1.2022 a končí dňom 17.1.2026. 

mailto:info@groupama.sk
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2. Poisťovateľ sa zaväzuje poskytnúť poistenému dohodnuté služby a poistník sa zaväzuje za 
dohodnuté a vykonané služby zaplatiť poisťovateľovi cenu v dohodnutej výške. 
 

3. Rozsah tejto poistnej zmluvy je možné upraviť písomnou formou po vzájomnej dohode 
zmluvných strán. 
 

4. Pre poistenie podľa tejto poistnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, 
Poistných podmienok poisťovateľa a zmluvných dojednaní, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
tejto poistnej zmluvy. Poistník vyhlasuje, že s obsahom uvedených dokumentov sa oboznámil a 
tieto prevzal v písomnej forme. 
 

5. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi vstup do 
likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na jeho majetok. 
 

6. Poistník/poistený potvrdzuje, že mu poisťovateľ poskytol informáciu o spracovaní osobných 
údajov podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov. 

 

7. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdaný 
formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy podľa § 70 ods. 4 
zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 

8. Poistník/poistený  súhlasí, aby ho poisťoval kontaktoval  (osobne, telefonicky, poštou alebo 
e-mailom) o informáciách súvisiacich s činnosťou a aktivitami poisťovateľa, vrátane 
predloženia ponuky poistenia.                                               Áno X Nie 
 

Poistník je oprávnený odvolať súhlas so spracúvaním a využívaním jeho osobných údajov na 
vyššie uvedené účely, ktoré si vyžadujú osobitný súhlas. Odvolanie súhlasu so spracúvaním 
osobných údajov na vyššie uvedené účely, ktoré si vyžadujú osobitný súhlas, nadobúda 
účinnosť jeden mesiac po doručení poisťovateľovi. 

 

9. Postúpenie pohľadávok poisťovateľa podľa § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov(ďalej len ,,Občiansky zákonník“) bez 
predchádzajúceho súhlasu poistníka je zakázané. Právny úkon, ktorým budú postúpené 
pohľadávky poisťovateľa v rozpore s dohodou poistníka a poisťovateľa podľa 
predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. 
Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších  predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zo 
strany poisťovateľa je bez predchádzajúceho súhlasu poistníka zakázaná. Právny úkon, 
ktorým poisťovateľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia 
osoba stane poistníkovým veriteľom  v rozpore s dohodou poisťovateľa a poistníka podľa 
predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov neplatné. 
 

10. Táto poistná zmluva obsahuje 6 strán a prílohy, a vyhotovuje sa v 3 rovnopisoch, z ktorých 
po podpísaní dostane poistník 2 (dve) vyhotovenia a poisťovateľ 1 (jedno) vyhotovenie. 
 

11. Táto poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami, a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto čiastkovú zmluvu prečítali, že jej porozumeli, uzavreli ju 
slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ju 
podpisujú. 

 

13. Sprostredkovateľom poistenia je: JFP, spol. s.r.o., získateľské číslo: 881068357 (751071). 
 

14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy je: 
Príloha č. 1: Zoznam prístrojov 
Príloha č. 2: Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia pre poistenie podnikateľov 
Príloha č. 3: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku 
Príloha č. 4: Osobitné poistné podmienky pre živelné poistenie 
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Príloha č. 5: Osobitné poistné podmienky pre poistenie pre prípad odcudzenia 
Príloha č. 6: Zmluvné dojednania pre poistenie elektroniky 
Príloha č. 7: Informačný dokument 
Príloha č. 8: Informačný dokument o poistnom produkte 

 
 

V Nových Zámkoch dňa ......................... V Bratislave dňa...............  
 
Za poistníka: Za poisťovateľa: 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
 MUDr. Karol Hajnovič Mgr. Ladislav Gajdoschík 
       riaditeľ vedúci organizačnej zložky 
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky   Groupama poisťovňa a. s., 
 pobočka poisťovne z iného členského štátu 


