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Poistná zmluva č. 

 
411 013 624 

  

Poistník/ 

Poistený:

  
 
Univerzitná nemocnica Martin 
Kollárova 2 
036 59  Martin 
Zastúpený: Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., riaditeľ 
IČO: 00 365 327 
DIČ: 2020598019 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:    700 0281377/8180  

 a 

Poisťovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 

Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1 
Zastúpený:  
IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
DIČ: 2020374862 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2626 006 702 / 1100   
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B 

  

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov, podľa § 788 a násl. Obč. zákonníka č. 40/1964 

v znení neskorších predpisov  túto poistnú zmluvu 
  

 

 Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku  
právnických a podnikajúcich fyzických osôb 

  
 

Poistné 

podmienky:
  

Toto poistenie sa dojednáva v rozsahu: 
� Všeobecných poistných podmienok poistenia majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb 

(ďalej len VPP–M), s dňom účinnosti 01.01.2009; 
� Doložky M-01 Limity plnenia a podmienky zabezpečenia pre poistenie majetku 
� Doložky M-02 Poistenie na účtovné ceny  
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy; 

  
 

Poistné obdobie: Začiatok poistenia: Právoplatnosť zmluvy: Poistné obdobie: Koniec poistenia: 

 01.01.2012      

od 00:00 hod. 
Dňom jej podpísania oboma 
zmluvnými stranami 

Poistné obdobie je rovné 
poistnej dobe, t.j. 4 mesiace 

30.04.2012 

do 24:00 hod. 
  

  

Miesto poistenia: Mesto Martin - miesta na adresách uvedených v účtovníctve poisteného. 
   

 

Predmet poistenia 

poistná suma 

poistná hodnota

 Predmet poistenia 
Poistná suma 

 v EUR 
Poistná hodnota 

a) súbor nehnuteľného majetku- budovy, haly a stavby (okrem 
chirurgického nového pavilónu 04) 

 
51 174 412 

 
nová 

b) súbor hnuteľného majetku (okrem hnuteľ. majetku v novom 
pavilóne 04): 

- Stroje, prístroje, zariadenia 
- Dopravné prostriedky bez EČ 
- DHM 
- Inventár 
- Obstaranie DHM 

 
31 038 940 

8 553 
389 052 
145 155 

5 461 465 

 
 

účtovná 

c) náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti, 
náklady na demontáž alebo remontáž nepoškodených poistených 
vecí   

 
16 600 

 
ročný limit 

d)  súbor hnuteľného majetku (stroje, prístroje, zariadenia, doprav. 
prostriedky bez EČ, DHM, inventár)  266 000 

 
účtovná, 1.riziko 

e) sklo 1000 nová, 1. riziko 
f) cudzí majetok – veci pacientov (oblečenie, peniaze a cennosti) 10 000 časová, ročný limit 
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Poistná hodnota:
  
� Pre predmety poistenia a) a e) uvedené v tejto zmluve sa dojednáva poistenie na novú hodnotu v 

zmysle VPP-M, čl. 14, ods. 1. a).  
� Pre predmety b) a d) uvedené v tejto zmluve sa dojednáva poistenie na účtovnú cenu v zmysle Doložky 

M-02 Poistenie majetku na účtovnú cenu. 
� Pre predmety poistenia d) a e) uvedené v tejto zmluve sa dojednáva poistenie na prvé riziko v zmysle 

VPP-M, čl. 14, ods. 4.  
� Pre predmety poistenia f) sa uvedené v tejto zmluve sa dojednáva poistenie na časovú hodnotu v 

zmysle VPP-M, čl. 14, ods. 1. b).  
   
Rozsah poistenia 

a poistené 

riziká: 

 

 

 

 

 

 

  
 
1.  Komplexný živel 
Pre predmety poistenia uvedené pod písmenom a), b) tejto zmluvy je poistenie dojednané v rozsahu VPP-
M: 
čl. 3 – ods. 1. - požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla (ďalej len FLEXA); 
čl. 4 – ods. 1. - víchrica a krupobitie; 
čl. 5 – ods. 1. - povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu; 
čl. 6 – ods. 1. - voda z vodovodného zaradenia; 
čl. 8 – ods. 1. - náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov. 
(čl. 4, 5, 6, 8 – ďalej len EC) 
 
2.  Krádež vlámaním / lúpež / vandalský čin 
Pre predmety poistenia uvedené pod písmenom d) tejto zmluvy je poistenie dojednané v rozsahu VPP-M: 
čl. 7 – ods. 1. písm. - a) krádež vlámaním, 

 b) lúpež spáchaná v mieste poistenia 
 d) vandalský čin pri uskutočnenom vlámaní;  

      
3.   Náklady 
Pre predmet poistenia uvedený pod písmenom c) je poistenie dojednané v rozsahu VPP-M: 
čl. 10 – ods. 3. písm.: 
g)  poistenie sa vzťahuje aj na náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti  
h) poistenie sa vzťahuje aj na náklady na demontáž alebo remontáž ostatných nepoškodených 

poistených vecí.  
 
5.  Sklo 
Pre predmet poistenia uvedený pod písmenom e) je poistenie dojednané v rozsahu VPP-M: 
čl 9 – poškodenie alebo zničenie skla. 
 
6. cudzí majetok – veci pacientov  
Pre predmet poistenia f) sa odchylne od VPP-M dojednáva poistenie v rozsahu VPP-M: 
článkov 3, 4, 5, 6, 8 (FLEXA a EC definované vyššie v bode 1. Komplexný živel ) a  
článku 7 – ods. 1. písm. - a) krádež vlámaním pre oblečenie, peniaze a cennosti, ktoré pacient odovzdá 
zamestanancovi poistníka na úschovu.  
Poistenie je platné za predpokladu evidencie prevzatia a úschovy oblečenia, peňazí a cenností od pacientov  
- zápisom a vydaním Potvrdenia s údajmi: dátum prevzatia, meno pacienta, suma peňazí, cennosti (uviesť 
napr. hodinky -značka, 2 prstene zo žltého kovu, retiazka, mobil-značka .. ), popisom oblečenia (napr. kabát 
zimný, dlhý, prešívaný, tmavo-hnedý, s umelou kožušinou,  nohavice - džínsy, čižmy vysoké kožené hnedé, 
kabelka koženková viacfarebná, ...) podpis pacienta. 
Začiatok poistenia pre oblečenie - okamihom vystavenia „Potvrdenia o prevzatí a úschove vecí“ s podpisom 
pacienta a uložením vecí do určených priestorov. 
Poistenie pre peniaze a cennosti – v čase ich uloženia v trezore. 
Koniec poistenia - okamihom odovzdania vecí pacientovi s jeho podpisom o prevzatí. 
 
Oblečenie pacientov je uschované v určených priestoroch, do ktorých má prístup iba poverená osoba, resp. 
iná osoba v sprievode poverenej osoby. 
Pre  poistenie krádeže platia podmienky v zmysle Doložky M-01 Limity plnenia a podmienky zabezpečenia 
pre poistenie majetku, bezp. trieda 2. 
Maximálny limit plnenia na jedného pacienta je 1 000,- EUR. 
Maximálny limit na poistné obdobie je 10 000,- EUR. 

   

Limity poistného 

plnenia: 
  

Poistenie sa dojednáva so spoločnými limitmi pre túto poistnú zmluvu a zároveň pre poistnú zmluvu č.  
411 013 625: 
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia na poistné obdobie pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté 
v priebehu predmetného poistného obdobia pre prípad poškodenia veci: 

- povodňou, záplavou: 20 % poistnej sumy, max. 5 000 000 EUR 
- víchricou, krupobitím, ťarchou snehu, zosuvom pôdy, zemetrasením: 5 000 000 EUR 
- vodou z vodovodného zariadenia: 100 000 EUR. 

 
Celkový limit plnenia za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté v priebehu platnosti tejto poistnej zmluvy: 
30 000 000 EUR. 
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Spoluúčasť:  Pre každú poistnú udalosť sa poistenie dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške: 

 
-    200 EUR pre poistené nebezpečenstvá okrem nižšie uvedeného; 
- 1 650 EUR pre povodeň, záplavu, zemetrasenie, 
-      50 EUR pre povodeň, záplavu, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavínu a ťarchu snehu – pre 

hnuteľný majetok, 
-      50 EUR pre krádež, lúpež, vandalský čin, 
-      70 EUR pre poškodenie alebo zničenie sklo. 

  

Zmluvné 

dojednania:
  

Pre nebezpečenstvo poškodenia veci   
sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rozsahu VPP – M až do výšky dohodnutej poistnej 
sumy resp. limitu plnenia, ak sú poistníkom (poisteným) dodržané bezpečnostné predpisy vyplývajúce zo 
zákona o požiarnej ochrane, technických predpisov a súvisiacich noriem (napr. práca s otvoreným ohňom, 
pravidlá pre zábranné systémy a pod.). V prípade nedodržania týchto predpisov si poisťovateľ vyhradzuje 
právo poistné plnenie primerane znížiť. 
 
Pre poistenie vecí pre prípad krádeže / lúpeže / vandalizmu:  
sa dojednávajú podmienky poistenia v rozsahu Doložky M-01 Limity plnenia a podmienky zabezpečenia pre 
poistenie majetku, bezpečnostná trieda 2. 

  

Jednorazové
poistné:

  
     7 133,33 EUR 

  
Splatnosť

poistného:

  
Jednorazové poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 10.01.2012 na bankové spojenie: 
 
Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2626 006 702 / 1100 
Konštantný symbol: 3558 
Variabilný symbol:  411 013 624 

  
 

Záverečné 

ustanovenia:
  

1. Formy ukončenia tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú VPP-M. 
2. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v zmluve sú úplné a pravdivé 

a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa dojednávaného poistenia. 
3. Poistník uzatvára zmluvu vo vlastnom mene. 
4. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť ostatných 

ustanovení. 
5. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne 

podpísali. 
6. Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike a v tuzemskej mene do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil 

šetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť. Vyšetrenie sa musí vykonať bez 
zbytočného odkladu, ak nemôže byť šetrenie o rozsahu a výške škody ukončené do 30 dní po tom, ako sa 
poisťovateľ o poistnej udalosti dozvedel, je poisťovateľ povinný poskytnúť poistenému primeraný 
preddavok na základe jeho písomnej požiadavky. 

7. Miesto plnenia: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59  Martin.  
8. Čas plnenia: Lehota poskytnutia služby začne plynúť od 1.1.2012 
9. Zánik poistenia: Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v § 800 a násl. Obč. zákonníka. 
10. Zmluva nadobúda právoplatnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami s účinnosťou od 

1.1.2012. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomných a 
očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.  

11. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravených sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

12. Táto poistná zmluva je vypracovaná v dvoch origináloch, pričom poistník obdrží jedno vyhotovenie a 
poisťovateľ jedno vyhotovenie. 

13. Poistník prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou o podmienkach 
uzavretia poistnej zmluvy v súlade s Opatrením Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 9. marca 2010 v 
zmysle čl. 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. Uvedená informácia je k dispozícii na internetovej stránke 
poisťovateľa, na adrese: www.allianzsp.sk/pp_majetok_informacia 

  
 

Prílohy: � Vyúčtovanie poistného k poistnej zmluve č. 411 013 624 
� Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, s dňom 

účinnosti 01.01.2009; 
� Doložka M-01 Limity plnenia a podmienky zabezpečenia pre poistenie majetku; 
� Doložka M-02 Poistenie na účtovné ceny; 
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ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy. 
 
 
 

  

Vyhlásenie 

poistníka:

  
 
Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 
v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov 
tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných 
udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich 
z poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov 
uvedených v zmluve. 

  
  

V Bratislave, dňa 02.01.2012 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................... 
 

........................................................... 
 

........................................................ 

Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.   Ing. Ružena Radičová  Andrej Brutenič 

riaditeľ  vedúca ref.underwriting-Stred 
odbor firemných klientov 

 underwriter 
odbor firemných klientov 

podpis a pečiatka poistníka  podpis a pečiatka poisťovateľa 
    

 



 

 

 
Vyúčtovanie poistného k poistnej zmluve č. 411 013 624  

 
 

Poistník: 
 
 

Univerzitná nemocnica Martin 
Kollárova 2 
036 59  Martin 
IČO: 00 365 327 
DIČ: 2020598019 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000281377/8180 

  
Poistné obdobie / 
Poistná doba 

 
01.01.2012 – 30.04.2012 

 
 

Sadzba Poistné

 ( ‰ ) ( EUR )

1,43 380,38

6,575 65,75
40,00 40,00

21 400,00

7 133,33

20 913,87

Cudzí majetok - veci pacientov 10 000,00

Predmet poistenia Rozsah krytia Poistná suma

Súbor hnuteľného majetku

( EUR )

Súbor nehnuteľného majetku

FLEXA, EC

 - budovy, haly a stavby 51 174 412,00

cudzí majetok - veci pacientov
Sklo 1 000

Poistené náklady 16 600,00

Medzisúčet: 88 244 177,00

266 000,00

10 000,00

Poistné za poistnú dobu 4 mesiace 

hnuteľné veci, inventár, DHM, dopr.prostr. bez 
EČ

krádež, lúpež, 
vandalský čin

 - stroje, prístroje, zariadenia
 - dopravné prostriedky bez EČ
 - DHM
 - Inventár
 - Obstaranie DHM

31 038 940,00

Spolu ročné poistné: 

145 155,00

0,237

5 461 465,00

8 553,00
389 052,00

88 227 577,00

 
 

 

Jednorazové poistné: 7 133,33 EUR 

 
 

Jednorazové poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 10.01.2012 na bankové spojenie: 
 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1  
Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2626 006 702 / 1100 
Konštantný symbol: 3558 
Variabilný symbol: 411 013 624 

 
V Bratislave, dňa 02.01.2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
................................................... .................................................... 

podpis a pečiatka poistníka podpis a pečiatka poisťovateľa 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Poistná zmluva č. 411 013 624  

Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb     
 
 
 

Poistník / Poistený: 

 
Univerzitná nemocnica Martin 
Kollárova 2 
036 59  Martin 
IČO: 00 365 327 
DIČ: 2020598019 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000281377/8180 

 

Poisťovateľ: 

 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 

Dostojevského rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1 
IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
DIČ: 2020374862 
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B 

 
       

 

 


