
Rámcová dohoda k poistnej zmluve č. 411 026 429 
o poskytovaní služieb poistenia majetku a poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu 

č. 24/2019 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a podľa § 2 ods. 5 písm. g) 

a § 83 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'•) 

medzi zmluvnými stranami: 

l. Poistník 
Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zastúpená: 

Kontaktná osoba: 
Tel.: 
E-mail: 
(ďalej ako "poistník") 

a 

2. Poisťovater 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody l, 813 70 Bratislava 
oo 151 513 
2020845057 
Štátna pokladqica 
SK96 8180 0000 0070 0006 O 195 
Mgr. Matúš Šutaj Eštok, 

Názov: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
Sídlo: Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava l 
IČO: oo 151 700 
DIČ: 2020374862 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 
IB AN: SK17 1100 0000 OQ2~ 2600 6702, BIC: TATRSKBX 
Zastúpená: 
Branislav Martinka, na základe splnomocnenia 
Ing. Daniel Ďuračka, na základe cnlt"II'\I'Y\ 

•n..-.,., .... ,..nom registri O Bratislava l, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B 
(ďalej ako "poisťovatel'") 

., 

(poisťovateľ a poistník ďalej v texte aj ako ,,zmluvné strany" a jednotlivo ako "zmluvná 
strana"). 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu o poskytovaní služieb poistenia majetku 
a poskytovaní služieb poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu (ďalej len "rámcová 
dohoda .. ) ako výsledok verejného obstarávania postupom verejnej sút'aže realizovanej v 
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na predmet zákazky "Kompiexné poistenie", 5. 



čast' predmetu zákazky: Poistenie majetku a Poistenie všeobecnej zodpovednosti za 
škodu, vyhlásenej na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v 
Európskom vestníku č. 2018/S 245-561169 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 
251/2018, zo dňa 21.12.2018 pod značkou 18324 - MSS. 

Článok I. 
Predmet rámcovej dohody 

l . Predmetom tejto rámcovej dohody je určenie podmienok pre zadávanie zákaziek počas 
platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody na poistenie majetku a na poistenie 
všeobecnej zodpovednosti za škodu. 

2. Poistenie majetku, ktorého zoznam (t.j. rozdelenie majetku do skupín ajeho aktuálna 
hodnota) tvorí prílohu č. l tejto rámcovej dohody, pozostáva z: 

a) poistenia pre prípad škôd spôsobených živelnou udalosťou; 
b) poistenia pre prípad škôd spôsobených odcudzením; 
c) poistenia strojov a elektroniky; 
d) poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia skla. 

Predmet poistení majetku podľa písm. a) až d), vrátane poistných súm, spôsobu 
poistenia a výšky spoluúčasti je uvedený v prílohách č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 tejto rámcovej 
dohody, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

3. Predmetom poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu je všeobecná zodpovednosť 
poistníka za škodu, spôsobenú pri činnostiach, uvedených v Štatúte Úradu vlády 
Slovenskej republiky schválenom uznesením vlády Slovenskej republiky z 12. mája 
2010 č. 319, v znení neskorších uznesení vlády SR až po č. 593 zo 14.decembra 2016, 
ako aj pri činnostiach vyplývajúcich poistníkovi zo zákonov a rozhodnutí štátnych 
orgánov. Poistné sumy, limity plnenia a spoluúčasť poistenia všeobecnej zodpovednosti 
za škodu sú uvedené v prílohe č. 7 tejto rámcovej dohody, ktorá je jej neoddeliteľnou 
súčasťou. 

.., 
4. Zákazkou sa na účely tejto rámcovej dohody rozumie poistná zmluva uzatvorená pódľa 

§ 788 a nasl. zál,<Qna č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
medzi poisťovateľom a poistníkom, predmetom ktorej je poistenie majetku 
v nasledovnom rozsahu: 
4.1 Poistenie pre prípad škôd spôsobených živelnou udalosťou sa vzťahuje na škody 

spôsobené: 
a) požiarom a dymom vznikajúcom pri požiari, 
b) výbuchom, 
c) priamym úderom blesku, 
d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo 

jeho nákladu, 
e) víchricou (vietor dosahujúci rýchlosť min. 76 km/h), 
f) povodňou, záplavou, prívalom bahna, 
g) katastrofálnym dažďom, ľadovcom, krupobitím, 
h) náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skái aiebo zemín, pokiai' k nim nedošlo 

v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou, 
i) zosúvaním alebo zrútením lavín, 
j) ťarchou snehu a námrazy, 

---------------------------------------



k) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej 
poistenej veci, 

l) zemetrasením, 
m) atmosférickými zrážkami, ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi 

otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 
72 hodín po skončení živelnej udalosti, 

n) spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickým zrážkami alebo 
katastrofáínym dažd'om, 

o) nárazom dopravného prostriedku, 
p) vodou unikajúcou z vodovodných zariadení alebo z prívodného alebo 

odvádzacieho potrubia týchto zariadení, 
q) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového 

kúrenia, 
r) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia, 
s) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení, 
t) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a 

rozákonadov, 
u) hasením, strlmutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti. 

4.2 Poistenie pre prípad škôd spôsobených odcudzením sa vzťahuje na škody, 
spôsobené odcudzením, poškodením alebo zničením, pričom platí, že páchateľ 
sa zmocnil poistenej veci nasledujúcim spôsobom: 
a) krádežou, pri ktorej preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie, 

chrániace poistenú vec pred krádežou, 
b) krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistníkovi alebo jeho pracovníkovi 

zobrané, pretože jeho odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po 
nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný, 

c) lúpežou, t. j. zmocnením sa poistenej veci použitím násilia alebo hrozby 
bezprostredného násilia proti poistníkovi, jeho pracovníkovi alebo inej osobe. 
Za iné osoby sa považujú pracovníci právnych subjektov, organizácií a'útvarov 
(napr. zmluvnej SBS, ÚOÚČaDM MV SR a pod.), ktorí v mieste poistenia 
vykonávajú strážnu alebo informačnú činnosť, 

d) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrQjom, ktorý nie je určený 
na jetlQ riadne otvorenie, 

e) do miesta poistenia sa dostal iným, preukázateľne násilným spôsobom, 
f) v mieste poistenia sa skryl, po jeho uzamknutí sa veci zmocnil a pri jeho 

opustení zanechal po sebe stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkazný 
prostriedok, 

g) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným 
duplikátom, ktorých sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným 
prepadnutím, 

h) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý 
nie je určený na jej riadne otvorenie. 

4.3 Poistenie strojov a elektroniky sa vzťahuje na škody, spôsobené na strojoch a 
elektronike náhlym a nepredvídaným poškodením a zničením strojných a 
elektronických častí a súčastí. Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola 
spôsobená minimálne nasledovnými rizikami: 
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokia!' sa na ňu 

nevzťahuje záruka výrobcu). Konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu 
techniky v období konštruovania stroja, vady materiálu a zhotovenia podľa 
stavu v období výroby stroja, 



b) chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním, 
c) pretlakom pary, plynu, kvapaliny alebo podtlakom, 
d) nedostatkom vody v kotloch a parných generátoroch, 
e) pádom stroja, 
t) roztrhnutím v dôsledku odstredivej sily, 
g) elektrickým skratom a in)rrn pôsobením elektrického prúdu (prepätie, indukčné 

účinky blesku), 
h) zlyhaním meracej , regulačnej alebo zabezpečovacej techniky, 
i) vniknutím cudzieho predmetu. 

4.4 Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla sa vzťahuje na škody spôsobené 
rozbitím skiel akoukoľvek náhodnou udalosťou. 

5. Zákazkou sa na účely tejto rámcovej dohody rozumie aj poistná zmluva uzatvorená 
podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov medzi poisťovateľom a poistníkom, predmetom ktorej je poistenie 
všeobecnej zodpovednosti za škodu. Minimálny rozsah poistenia všeobecnej 
zodpovednosti za škodu je stanovený ako náhrada poškodeným uplatnených a 
preukázaných nárokov na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na zdravi a 
usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci, ak poistník za takúto 
škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov. Poistenie všeobecnej 

• zodpovednosti za škodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škody vzniknuté: 
a) počas výkonu vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnuteľností, ktoré 

poistník vlastní, pokiaľ za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych 
predpisov, 

b) na nehnuteľnosti, ktorú si poistník požičal, prenajal alebo ju inak užíva, pokiaľ za 
takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov, 

c) na veciach hnuteľných, ktoré nie sú vlastníctvom poistníka, ale poistník alebo 
z jeho poverenia a v jeho mene konajúce osoby ich prevzali, požičali, prenajali, 
užívajú ich z iného dôvodu alebo ich majú pod kontrolou, 

d) vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou, 
e) na zdraví alebo živote tretej osoby, spôsobené výrobkom poistníka, ktorý obsahoval 

mikroorganizmy spôsobujúce infekčné ochorenie, ' 
t) na ušloiJl .. zisku tretej osoby, ktorý vznikol následkom škodovej udalosti, krytej 

týmto poistením, 
g) na veciach zamestnancov poistníka (vrátane krádeže týchto vecí), ktoré si 

zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti 
s nimi na mieste na to určenom. Ak nie je také miesto určené, potom na mieste, 
kde sa obvykle odkladajú, 

h) na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia 
(vrátane krádeže týchto vecí), 

i) na veciach, ktoré návštevník poistníka odložil na mieste na to určenom (vrátane 
krádeže týchto vecí). Ak nie je také miesto určené, potom na mieste, kde sa 
obvykle odkladajú, pokial' je prevádzková činnosť poistníka obvykle spojená s ich 
odkladaním, 

j) vynaložením nákladov obhajoby poistníka (príp. jeho zamestnanca) v prípravnom 
konani a pred súdom v trestnom konaní vedenom proti poistníkovi, 

k) vynaložením nákladov občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred 
príslušným orgánom, ak toto konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti 
poistnfka alebo výšky plnenia uchádzača, pokiaľ je poistník povinný ich uhradiť, 
ako aj trovy právneho zastúpenia poistníka, 

----=~ 



l) vynaložením nákladov mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, 
vzniknuté poškodenému alebo jeho zástupcovi, pokiaľ je poistník povinný ich 
uhradiť. 

6. Prílohou poistnej zmluvy podľa odseku 4 a 5 tohto článku rámcovej dohody môžu byť 
Všeobecné poistné podmienky a Osobitné poistné podmienky. 

7. Poisťovateľ nemá právny nárok na zadávanie zákaziek a nevzniká mu v súvislosti 
s nezadaním zákaziek na základe tejto rámcovej dohody žiadny finančný nárok na 
o~kodnenie. Uzatváranie poistných zmlúv bude závisieť od aktuálnych potrieb 
a disponibilných fmančných prostriedkov poistníka. 

8. Poisťovateľ sa zaväzuje poistiť majetok uvedený v prílohe č. l tejto rámcovej dohody 
a všeobecnú zodpovednosť poistníka za škodu podľa podmienok tejto rámcovej dohody 
a poistník sa zaväzuje za poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za 
škodu zaplatiť poistné v súlade s podmienkami tejto rámcovej dohody. 

Článok ll. 
Spôsob plnenia rámcovej dohody 

l. Poisťovateľ na základe písomnej výzvy poistní1m uzavrie s ním najneskôr v lehote do 
' l O pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy poistnú zmluvu. Podrobná 
špecifikácia predmetu plnenia bude uvedená v jednotlivých poistných zmluvách. 
Poisťovateľ nie je oprávnený sa v poistnej zmluve a/alebo v jej prílohách, ak ich 
obsahuje, odchýliť od osobitných poistných dojednaní. 

2. Pre účely poistenia majetku pre prípad škôd spôsobených živelnou udalosťou sa na 
účely tejto rámcovej dohody osobitnými poistnými dojednaniami rozumejú: 
a) pri poisteni na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia hodnota poistenej 

veci, uvedená v účtovnej evidencii poistníka. Poisťovateľ nebude uplatňovať 

princíp podpoistenia, ; 
b) pre účely poistenia súboru cudzích umeleckých diel a zbierok, časovej cene 

zodpovedá C'etl.a jednotlivého diela alebo zbierky, uvedená v Zmluve o výpožičke, 
príp. v inoni právne relevantnom dokumente, ktorým poistník. deklaruje právo mať 
vec u seba alebo ju inak užívať. Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp 
podpoistenia, 

c) v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách 
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať 
v časových cenách. Za parciálne škody sa považujú také škody, ktoré budú 
dosahovať výšku maximálne 40% zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci, 

d) pod pojmom "poistenie na l. riziko" sa rozumie "poistenie na l. riziko 
s automatickým obnovením poistnej sumy". Ak v priebehu poistnej doby nastala 
poistná udalosť a poistníkovi vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovateľ 
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistnej doby. Obnovenie poistnej 
sumy poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej 
udalosti do konca poistnej doby za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu 
poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu 
poistnej doby vždy v pôvodnej výške, 

e) poistenie sa vzťahuje na veci upevnené na vonkajšej strane nehnuteľnosti, 



Jt 

3. 

f) poistenie sa vzťahuje aj na násjedné škody. Pod pojmom následné škody sa 
rozumejú škody, ktoré vznikli na majetku v súvislosti so živelnou udalosťou napr. 
poškodenie alebo zničenie majetku pri prácach na zmiernenie škody a pod; 

g) v prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia 
Jen raz. Pod sériovou poistnou udalosťou sa pre účely tohto poistenia rozumie viac 
po sebe nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným 
inventárnym číslom, ktoré majú spoločnú príčinnú súvislosť, 

h) záplavou sa pre účely tohto poistenia rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, 
ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia, 

i) prívalom bahna sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie deštruktívne pôsobenie 
hmoty, s konzistenciou veľmi hustej tekutiny, pohybujúcej sa smerom na poistenú 
vec. Vznik prívalu bahna musí byť náhly a zapríčinený prírodnými vplyvmi, 

j) katastrofálnym dažďom sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie vysoký úhrn 
zrážok, spadnutých za relatívne krátky časový interval. Jeho intenzita sa určuje na 
základe Wussowovho empirického vzťahu, 

k) poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia zahŕňa aj 
škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubí vrátane 
zariadení pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadení 
pripojených na potrubie, potrubí klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného 
alebo parného kúrenia, teplovodných čerpadiel, solárnych systémov, pokiaľ ku 
škode dôjde následkom zamrznutia potrubia, 

l) poisťovateľ nahradí do sumy 100.000 EUR za jednu poistnú udalosť: 
- náklady nevyhnutné na stavebné úpravy, demontáž a remontáž ostatných 

nepoškodených poistených vecí, vynaložené v súvislosti so 
znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo 
stratených pri poistnej udalosti, 

- náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce, 
- náklady na posudkového znalca, 

m) poisťovateľ nahradí do sumy 100.000 EUR za jednu poistnú udalosť nevyhnutné 
náklady, ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej 
veci, z dôvodu: 

- zachovania pôvodných umeleckých a historických stavebných m,ateriálov 
_,: použitia takých technologických postupov, na základe ktbrých sa 

zachová jej umelecký alebo historický charakter, 
- výroby porovnateľného umeleckého alebo historického predmetu alebo 

stavebnej súčasti. 

Pre účely poistenia majetku pre prípad škôd spôsobených odcudzením sa na účely tejto 
rámcovej dohody osobitnými poistnými dojednaniami rozumejú: 
a.) poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak 

úmyselné konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, 
prípadne proti osobe poistníka, jeho pracovníkovi alebo inej osobe. Za iné osoby sa 
považujú p~acovníci právnych subjektov, organizácií a útvarov (napr. zmluvnej 
SBS, UOUCaDM MV SR a pod.), ktorí v mieste poistenia vykonávajú strážnu 
alebo informačnú činnosť, 

b) poistenie sa vzťahuje aj na: 
- vnútorný vandalizmus (zistený aj nezistený páchateľ), ktorý zahtňa 

úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci, spáchané 
inou osobou ako poistníkom tým spôsobom, že táto osoba vnikne 
do chráneného priestoru, prekoná prekážku a poškodi alebo zničí 



predmet poistenia, 
- vonkajší vandalizmus (zistený aj nezistený páchateľ), ktorý zahŕňa také 

prípady, keď iná osoba ako poistník spácha úmyselné poškodenie alebo 
úmyselné zničenie verejne prístupnej poistenej veci. 

c) pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia hodnota poistenej 
veci, uvedená v účtovnej evidencii poistníka. Poisťovateľ nebude uplatňovať 
princíp podpoistenia, 

d) pre účely poistenia súboru cudzích umeleckých diel a zbierok, časovej cene 
zodpovedá cena jednotlivého diela alebo zbierky, uvedená v Zmluve o výpožičke, 
príp. v inom právne relevantnom dokumente, ktorým poistník deklaruje právo mať 
vec u seba alebo ju inak užívať. Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp 
pod poistenia, 

e) v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách 
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať 
v časových cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú 
dosahovať výšku maximálne 40% zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci, 

f) pod pojmom "poistenie na l. riziko" sa rozumie "poistenie na l. riziko 
s automatickým obnovením poistnej sumy". Ak v priebehu poistnej doby nastala 
poistná udalosť a poistníkovi vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovateľ 
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistnej doby. Obnovenie poistnej 
sumy poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej 
udalosti do konca poistnej doby za vyčerpanú čast' poistnej sumy zodpovedajúcu 
poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu 
poistnej doby vždy v pôvodnej výške, 

g) poisťovateľ nahradí do sumy 20.000 EUR za jednu poistnú udalost' nevyhnutné 
náklady, ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej 
veci, z dôvodu: 

zachovania pôvodných umeleckých a historických materiálov, , 
použitia takých technologických postupov, na základe ktorých sa 
zachová jej umelecký alebo historický charakter, 
výroby porovnateľného umeleckého alebo historického predmetu;alebo 
stavebnej súčasti . 

.. · .... 
4. Pre účely poÍstenia majetku - strojov a elektroniky sa na účely tejto rámcovej dohody 

osobitnými poistnými dojednaniami rozumejú: 
a) pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia hodnota poistenej 

veci, uvedená v účtovnej evidencii poistníka. Poisťovateľ nebude uplatňovať 
princíp podpoistenia, 

b) v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách 
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať 
v časových cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú 
dosahovať výšku maximálne 40% zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci, 

c) pod pojmom "poistenie na l. riziko" sa rozumie "poistenie na l. riziko 
s automatickým obnovením poistnej sumy". Ak v priebehu poistnej doby nastala 
poistná udalosť a poistníkovi vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovateľ 
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistnej doby. Obnovenie poistnej 
sumy poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej 
udalosti do konca poistnej doby za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu 
poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu 
poistnej doby vždy v pôvodnej výške, 



5. 

d) poisťovateľ nahradi do sublimitu 30.000 EUR za jednu poistnú udalosť: 
- náklady nevyhnutné na stavebné úpravy, demontáž a remontáž ostatných 

nepoškodených poistených vecí, vynaložené v súvislosti so 
znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených alebo zničených pri 
poistnej udalosti, 

- náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce, 
- náklady na posudkového znalca, 

e) poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwarerovej časti 
riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, ako aj na nosiče dát a záznamov 
vlastného programového vybavenia poistenej veci. 

Pre účely poistenia majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia skla sa na účely tejto 
rámcovej dohody osobitnými poistnými dojednaniamí rozumejú: 
a) za súbor . vlastného skla sa považujú ďalej vyšpecifikované hmotné veci, vo 

vlastníctve poistnľka a to: 
- súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla všetkých druhov, 

vypÍňajúceho vonkajšie otvory budov, vrátane nápisov (aplikovaných 
priamo na sklo alebo vo forme nalepovacej fólie), bezpečnostných fólií a 
snľmačov EZS, 

- súbor skiel (všetkých druhov) pultov, vitrín, dverí a okien vo vnútri 
budovy, vrátane nápisov (aplikovaných priamo na sklo alebo vo forme 
nalepovacej fólie), 

- rám, v ktorom je sklo osadené, 
b) poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené prievanom, 
c) pod pojmom "poistenie na l. riziko" sa rozumie "poistenie na l . riziko 

s automatickým obnovením poistnej sumy". Ak v priebehu poistnej doby nastala 
poistná udalosť a poistníkovi vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovateľ 
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistnej doby. Obnovenie poistnej 
sumy poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej 
udalosti do konca poistnej doby za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúfU 
poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná, suma je v priebehu 
poistnej doby vždy v pôvodnej výške . 

• l •• 

6. Pre vylúčenie pochybností platí, že poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah 
poistenia majetku uvedený v čl. L ods. 2 a 4 tejto rámcovej dohody, ako ani rozsah 
poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu uvedený v čl. I. ods. 3 a 5 tejto rámcovej 
dohody svojimi Všeobecnými poistnými podmienkami a Osobitnými poistnými 
podmienkami a/alebo Zmluvnými dojednaniami. Zároveň platí, že poisťovateľ nemôže 
znižiť požadovaný rozsah osobitných poistných dojednaní poistenia majetku, 
uvedených v odsekoch 2, 3, 4 a 5 tohto článku rámcovej dohody svoj imi Všeobecnými 
poistnými podmienkami a Osobitnými poistnými podmienkami a/alebo Zmluvnými 
dojednaniami. V prípade, ak by Všeobecné poistné podmienky alebo Osobitné poistné 
podmienky a/alebo Zmluvné dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek 
spôsobom menili alebo obmedzovali rozsah poistenia podľa tejto rámcovej dohody, 
majú ustanoverúa tejto rámcovej dohody prednosť pred ak-ýmikoľvek ustanoveniami a 
výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach, Osobitných poistných 
podmienkach a/alebo Zmluvných dojednaniach. 

7. Poist'ovateľ sa zaväzuje, že na žiadosť poistníka vystaví písomné potvrdenie o poistení 
majetku. 



Článok III. 
Poistná doba 

l. Zmluvné strany uzatvoria poistné zmluvy spravidla na dobu jedného kalendárneho roka. 

2. Poistná doba je jeden kalendárny rok, a to od Ol. januára do 31. decembra kaíendárneho 
roka, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3. Poistník je povinný nahlásiť poisťovateľovi vždy k 15. decembru príslušného 
kalendárneho roka aktuálny stav majetku k Ol. januáru nasledujúceho kalendárneho 
roka. 

4. Poistenie začína od dátumu vyznačenom v poistných zmluvách ako začiatok poistenia a 
dojednáva sa na dobu určitú s tým, že koniec poistnej doby je zhodný s dňom uplynutia 
doby účinnosti tejto rámcovej dohody. 

Článok IV. 
Finančný limit rámcovej dohody, poistné, platobné podmienky a fakturácia 

l. (:elkový finančný limit tejto rámcovej dohody počas jej účinnosti je 213 363,03 EUR 
s 0% DPH. Tento fmančný limit je maximálny a sú v ňom zahrnuté všetky náklady na 
predmet plnenia podľa tejto rámcovej dohody. Poistnik nie je povinný uvedený 
finančný limit vyčerpať. Celkový finančný limit tejto rámcovej dohody je tvorený: 
a) maximálnym poistným pri poisteni majetku vo výške 209 363,03 EUR 
b) maximálnym poistným pri poisteni všeobecnej zodpovednosti za škodu vo výške 

4 000,00 EUR. 

2. Výška celkového ročného poistného sa stanoví v poistných zmluvách podľa majetku 
uvedeného v Zozname majetku, ktorý tvorí prílohu č. l tejto rámcovej dohody. 

3. Výška poistného je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 
č. 18/1996 z. z. o· čenách v zneni neskorších predpisov a vyplýva zo súťažnej ponuky 
poisťovateľa. Výška ročného poistného za celé poistenie majetku, ako aj za poistenie 
všeobecnej zodpovednosti za škodu, je záväzná a nemenná počas celej doby trvania 
poistenia. 

4. Poisťovateľ vyhlasuje, že poistné určené v ods. 3 tohto článku rámcovej dohody zahfňa 
všetky jeho predpokladané nák-lady a primeraný zisk. Paisťovateľ súčasne vyhlasuje, že 
s prihliadnutím na všetky okolnosti nebude požadovať akékoľvek ďalšie náklady, 
príplatky, poplatky, či dane, ktoré nie sú zahrnuté v tejto rámcovej dohode a ktoré by 
musel znášať poistník. 

5. Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
sú poisťovacie s lužby oslobodené od dane z pridanej hodnoty, t.j. výška dane z pridanej 
hodnoty je 0% (0,00 EUR). 

6. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade poistného bezhotovostným platobným stykom, 
jednorázovo - ročnými splátkami, na základe faktúry - predpisu poistného, ktorý musí 
obsahovať zoznam poisteného majetku s vyčíslením poistného pre danú poistnú dobu. 



7. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti poistného do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 

8. Faktúra musí spÍňat' náležitosti dai'íového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať 
náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej 
správne vystavená, poistník ju vráti poisťovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie a 
nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo 
prepracovanej faktúry poistníkovi. 

9. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania vyfakturovanej sumy z účtu poistníka 
na účet poisťovatel'a. · 

l O. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť poistného nemá vplyv na vznik poistenia. 

Článok V. 
Územná platnost' poistenia 

1. Poistenie majetku je dojednané s nasledovnou územnou platnosťou: 
a) Námestie Slobody l, Bratislava, ako aj všetky ostatné prevádzky a miesta, 

v ktorých je v zmysle účtovnej evidencie poistníka majetok umiestnený, 
b) Pri poistení notebookov, tlačiarní, diárov, mobilných telefónov a inej prenosnej 

elektroniky, sa výhradne pre účely poistenia pre prípad škôd spôsobených 
živelnou udalosťou a poistenia pre prípad škôd spôsobených odcudzením, 
rozširuje miesto poistenia o miesta: 

- pobytu alebo externého pracoviska pracovníka poistníka, trvalého 
a prechodného bydliska pracovníka poistníka a ubytovacieho zariadenia, 
v ktorom je pracovník poistníka ubytovaný - všetko na území Slovenskej 
republiky, ~ 

- pohybu motorového vozidla, vlaku, autobusu, lietadla, plavidla, ktotými 
sa pracovník poistníka prepravuje - všetko na území Slovenskej 
~epubliky. 

2. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu je dojednané s územnou platnosťou 
geografického územia Európy. 

Článok VI. 
Osobitné ustanovenia 

l. Ak táto rámcová dohoda neustanovuje inak, zmluvné strany sú povinné zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto rámcovou 
dohodou a poistnými zmluvami (ďalej len "dôverné informácie") a žiadna zmluvná 
strana nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. 

2. Informácie dôverné v zmysle tejto rámcovej dohody zahŕňajú najmä informácie 
strategického, obchodného, marketingového, fmančného alebo organizačného 
charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s poskytovaním predmetu plnenia 
a nemožno ich považovať za verejne dostupné. 



3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré: 

a) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto 
rámcovej dohody alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany, 

b) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto 
rámcovej dohody, 

c) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením 
povinnosti ich ochrany. 

4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovazuJe zverejnenie alebo 
poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti 
vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5. Poisťovateľ berie na vedomie, že poistník je pre účely tejto rámcovej dohody 
a poistných zmlúv uzatváraných na jej základe právnickou osobou povinnou 
sprístupňovať informácie (povinnou osobou) v súlade a v rozsahu uvedenom v § l O ods. 
2 písm. c) zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni 
neskorších predpisov. 

6. , Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú zmluvnú stranu o porusem 
povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušeni 
dozvedia. 

7. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto 
rámcovou dohodou. 

8. Poisťovateľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu rámcovej dohody 
prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí 
prílohu č. 2 tejto rámcovej dohody. 

"' 9. Počas trvania tejto rámcovej dohody je poisťovatel' oprávnený 'zmeniť alebo doplniť 
subdodávateľa ,u'\?edeného v prílohe č. 2 rámcovej dohody výlučne len so súhlasom 
poistníka; poisťovateľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia 
subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávani. 

l O. Poisťovateľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto rámcovej dohody obsahuje aktuálne a úplné 
údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov 
akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je poisťovateľ povinný bezodkladne písomne 
oznámiť poistnfkovi. 

ll. V prípade, ak by mal poisťovateľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto 
rámcovej dohody spracúvať osobné údaje, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť 
všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spÍňalo požiadavky zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
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údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Spracúvanie osobných 
údajov sa bude riadiť osobitnou úpravou uvedenou v príslušnej poistnej zmluve. 

Poisťovateľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po 
dobu trvania tejto rámcovej dohody, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona 
č. 315/2016 z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len .,zákon o registri 
partnerov verejného sektora"). Poisťovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho 
subdodávatelia v zmysle § 2 ods. l písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov 
verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu 
trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri 
partnerov verejného sektora. Poisťovateľ je povinný na požiadanie poistníka predložiť 
všetky zmluvy so subdodávateľmi. 

" Clánok VII. 
Sankcie 

l. Poisťovateľ, ktorý poruší svoju povinnosť podľa tejto rámcovej dohody, je povinný 
nahradiť škodu tým spôsobenú poistníkovi, ibaže preukáže, že porušenie povinností 
bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a zároveň túto okolnosť bez 
zbytočného odkladu písomne oznámi poistníkovi. Za okolnosť vylučujúcu 
zodpovednosť sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvnej strany. 

2. Poistník má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) € za každý neoznámený 
zmenený údaj v prípade nesplnenia si povinnosti poisťovateľa podľa čl. VL ods. l O 
tejto rámcovej dohody. 

3. Porušenie ktorejkoľvek z povinností poisťovateľa podľa čl. VI. ods. ll a 12 t~jto 
rámcovej dohody je jej podstatným porušením a zakladá právo poistníka na 
odstúpenie od tejto rámcovej dohody a zároveň právo poistníka na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške lO% z celkového finančného limitu tejto rámcovej dohody 
podl'a čl. IV ods. l tejto rámcovej dohody. < 

,.• ... 

4. Ak poisťovateľ rieuzavrie poistnú zmluvu v súlade s čl. II ods. l tejto rámcovej dohody 
a/alebo nezabezpečí havarijné poistenie v termíne a za podmienok stanovených v tejto 
rámcovej dohode a v poistných zmluvách, je poistník oprávnený požadovať od 
poisťovatera zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25 %z celkového fmančného limitu 
tejto rámcovej dohody uvedeného v čl. IV ods. l tejto rámcovej dohody. 

5. Ák poistník neuhradí poistné v zmysle či. IV. ods. 6 a 7 tejto rámcovej aonoay, 
poisťovateľovi vzniká nárok na zaplatenie úrokov z omeškania v zákonnej výške. 

6. Dohodnuté sankcie hradí povinná zmluvná strana oprávnenej strane nezávisle na tom, 
či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Dohodnuté sankcie zaplatí 
povinná zmluvná strana strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich písomného 
uplatnenia. 



Článok VIII. 
Trvanie a ukončenie rámcovej dohody 

l. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu podľa 
čl. IV. ods. l tejto rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

2. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné túto rámcovú dohodu ukončiť: 
a) okamžitým odstúpením od rámcovej dohody v prípade jej podstatného porušenia, 
b) výpoveďou, 
c) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Na účely tejto rámcovej dohody sa podstatným porušením záväzku vyplývajúceho 
z tejto rámcovej dohody považuje: 
a) ak poisťovateľ v rozpore s čl. IL ods. l tejto rámcovej dohody odmietne uzatvoriť 

poistnú zmluvu, 
b) porušenie povinností poisťovateľa podľa čl. VL ods. ll a 12 tejto rámcovej 

dohody, 
c) porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa čl. VI. ods. l až 7 rámcovej dohody alebo 

iné neoprávnené nakladanie s informáciami poistník:a v súvislosti s plnením tejto 
rámcovej dohody, 

d) ' ak sa preukáže, že poisťovatel' v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní 
predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené 
údaje, 

e) ak je voči zmluvnej strane vedené konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné 
konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii, bol proti nej zamietnutý návrh 
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

t) ak zmluvná strana vstúpila do likvidácie, alebo bola na ňu zriadená nútená správal 
g) ak je voči zmluvnej strane vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona 

č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 
a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon~ 
Slovenskej národnej rady č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( dafíový poriadok) a o 
zmene a doplneni niektorých zákonov a pod.). 

4. Odstúpenie je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Pri odstúpení 
od rámcovej dohody zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti 
zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať 
všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od rámcovej 
dohody. 

5. Odstúpenie od rámcovej dohody alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva 
na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia rámcovej dohody, vrátane oprávnenia 
na náhradu škody, zmluvnej pokuty, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami 
a ostatných ustanovení, ktoré podľa rámcovej dohody alebo vzhľadom na svoju povahu 
majú trvať aj po ukončení rámcovej dohody. Ustanovenia vzťahujúce sa k usporiadaniu 
vzájomných právnych vzťahov na základe tejto rámcovej dohody zostávajú v platnosti 
do momentu ich usporiadania. 

6. Túto rámcovú dohodu je možné vypovedať písomnou výpoveďou aj bez uvedenia 
dôvodu s výpovednou dobou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho 



n 

mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
druhej zmluvnej strane. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto rámcovú dohodu je možné ukončiť písomnou 
dohodou zmluvných strán. 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

l. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2 Poisťovateľ podpisom tejto rámcovej dohody vyhlasuje, že bol oboznámený 
s povinnosťou poistníka zverejniť túto rámcovú dohodu v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom na Úrade vlády SR. 

3. Zmeny a dodatky k tejto rámcovej dohode je možné vykonať len formou písomných 
číslovaných dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami. 

4. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto rámcovou dohodou a v tejto rámcovej dohode 
bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákoruúka a ďalších 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5. Ak sú niektoré ustanovenia tejto rámcovej dohody neúčinné alebo ak svoju účinnosť 
stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto rámcovej dohody. 
Predmetné ustanovenie sa nahradí novým ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, 
sledovanému zmluvnými stranami. 

6. Spory týkajúce sa tejto rámcovej dohody sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne 
dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto 
dohody sú prísl~né všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

7. Miestom pre doruG.ovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 
rámcovej dohody. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej 
zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k 
takejto zmene dôjde. Dokiaľ nie je táto zmena oznámená druhej zmluvnej strane, 
miestom pre doručovanie písomností je miesto, ktoré je uvedené v záhlaví rámcovej 
dohody. 

8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 
alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi 
zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto 
skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná 
strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v 
tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Pre vylúčenie pochybností platí, 
že dodatok k rámcovej dohode nie je potrebné uzatvárať okrem prípadu, ak sa zmena 
týka bankového spojenia a čísla účtu. 

9. V prípade rozhodnutia poisťovateľa o zlúčem, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja 
podniku alebo jeho časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok 



poisťovateľa, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania voči 
poisťovateľovi, jeho vstupe do likvidácie, je poisťovateľ povinný preukázateľne oznámiť 
poistnikovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 1 O kalendárnych dní odo dňa jej 
účinnosti, inak zodpovedá :za všetky škody z toho vyplývajúce. 

JO. Táto zmluva je vyhotovená v siedmich identických rovnopisoch, z ktorých poistník 
obdrží päť rovnopisov a poisťovateľ dva rovnopisy. 

ll. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto dohode je slobodná a vážna, túto 
dohodu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná 
voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto rámcovou dohodou 
zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto dohody. 

12 Neoddeliteľnými prílohami tejto rámcovej dohody sú: 
Príloha č. l - Zoznam majetku pre potreby poistenia majetku 
Prfloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov- neuplatňuje sa 
Príloha č. 3 - Predmet poistenia pre prípad škôd spôsobených živelnou udalosťou, 

poistné sumy a spoluúčasti 
Príloha č. 4 - Predmet poistenia pre prípad škôd spôsobených odcudzením, poistné 

sumy a spoluúčasti 
Pn1oha č. 5 - Predmet poistenia strojov a elektroniky, poistné sumy a spoluúčasti 

• Príloha č. 6 - Predmet poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, poistné 
sumy a spoluúčasti 

Príloha č. 7- Poistné sumy, limity plnenia a spoluúčasť poistenia všeobecnej 
zodpovednosti za škodu 

V Bratislave, dňa v dňa 

za poistnika: 



Príloha č. l rámcovej dohody - Zoznam majetku 

Rozdelenie majetku do skupín a ich aktuálna hodnota k 30. 11 .2018: 

Obstarávacia hodnota 

• Súbor nehnuteľného majetku 
(budovy, stavby, nehnuteľné kultúrne pamiat.ky) 

• Účtovne nezaradený majetok 

• Súbor hnuteľného majetku 
(krátkodobý hmotný majetok) 

• Súbor strojov, prístrojov a zariadení 

• Súbor zásob 

• Súbor·wneleckých diel a zbierok 
(vlastné aj cudzie- prenajaté) 

• SW, licencie, krátkodobý nehmotný majetok 

56 452 383,23 € 

l 421 516,76 € 

2 954 670,66 € 

17 353 959,51 € 

332 466,83 € 

622 731,06 € 

2 234 759,80 € 



Príloha č. 2 rámcovej dohody - Zoznam subdodávateľov 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK 

p.č. Subdodávateľ Udaje o osobe Predmet subdodávky %podiel 
oprávnenej konať subdodávok 
za subdodávatel'a 1 

l. 

2. 

3 . 

..... 

V .................................. dňa .............. . 

··' ... 

meno a podpis oprávnenej osoby uchádzača 

1 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia 



Príloha é. 3 rámcovej dohody - Predmet poistenia pre prípad škôd spôsobených živelnou 
udalosťou, poistné sumy a spoluúčasti 

Predmet poistenia pre prípad škôd spôsobených živelnou udalost'ou, poistné sumy a 
spoluúčasti: 

Predmet poistenia 
Poistná suma Spôsob Spoluúčast' 

(EUR) poistenia (EUR) 
súbor nehnuteľného majetku 56 430 357 
účtovne nezaradený majetok 1381317 

časová cena 
súbor hnuteľného majetku 3 421 137 
súbor strojov, prístrojov a zariadení 18 238 960 
súbor zásob 272 852 nová cena 

- stavebné úpravy, odpratávacie, 
demolačné, de a remontážne náklady 

- náklady na hľadanie príčiny škody, 
na zemné a výkopové práce 100 000 

- náklady na hľadanie príčiny škody, 
pa zemné a výkopové práce 

330 

- náklady na posudkového znalca l. riziko 
nová cena 

- zachovanie pôvodných umeleckých 
a historických materiálov 

- použitie zodpovedajúcej technológie 
100 000 ' 

a pracovných postupov 
- výroba porovnateľného predmetu 

alebo stavebnej súčasti . 
' 

súbor umeleckých diel·a· zbierok (vlastné, 
bez 

622 731 časová cena spoluúčasti a 
aj cudzie prenajaté) 

franšízy 



Príloha č. 4 rámcovej dohody -Predmet poistenia pre prípad škôd spôsobených odcudzením, 
poistné sumy a spoluúčasti 

Predmet poistenia pre prípad škôd spôsobených odcudzením, poistné sumy a 
spoluúčasti: 

Predmet poistenia 
Poistná suma Spôsob Spoluúčasť 

(EUR) poistenia (EUR) 
stavebné súčasti nehnuteľného majetku 20 000 
súbor hnuteľného maj_etku 500 000 ! .riziko 
súbor strojov, prístrojov a zariadení 100 000 časová cena 
súbor zásob 20 000 
- zachovanie pôvodných umeleckých 165 

a historických materiálov 
- použitie zodpovedajúcej technológie 

20000 
!.riziko 

a pracovných postupov nová cena 
- výroba porovnateľného predmetu 

alebo stavebnej súčasti 

súbor UQ1eleckých diel a zbierok (vlastné, 
bez 

622 73 1 časová cena spoluúčasti a 
aj cudzie prenajaté) 

franšizy 

... 



Príloha č. 5 rámcovej dohody - Predmet poistenia strojov a elektroniky, poistné sumy 
a spoluúčasti 

Predmet poistenia strojov a elektroniky, poistné sumy a spoluúčasti: 

Predmet poistenia Poistná suma Spôsob Spoluúčast' 

_(EUR) poistenia (EUR) 

súbor strojov, prístrojov a zariadení l 000 000 
1. riziko 

časová cena 

- stavebné úpravy, odpratávacie, 
demolačné, de a remontážne náklady 

- náklady na hľadanie príčiny škody, na 
l. riziko 

330 
zemné a výkopové práce 30 000 

nová cena - náklady na hľadanie príčiny škody, na 
zemné a výkopové práce 

- náklady na posudkového znalca 



Príloha č. 6 rámcovej dohody - Predmet poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, 
poistné sumy a spoluúčasti 

Predmet poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, poistné sumy 
a spoluúčasti: 

Predmet poistenia 

Súbor vlastného skla 

Spôsob 
o istenia 
!.riziko 

nová cena 

Spoluúčast' 

165 EUR 

-



\ 

Príloha č. 7 rámcovej dohody - Poistné sumy, limity plnenia a spoluúčasť poistenia 
všeobecnej zodpovednosti za škodu 

Poistné sumy, limity plnenia a spoluúčast' poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu: 

Poistná suma, 
Spoluúčasť 

limit, sublimit 
(EUR) 

(EUR) 

Jedna a všetky poistné udalosti počas poistného obdobia 
300 000 165 

(poistná suma) 
Hnuteľné veci prevzaté, požičané ... (sublimit plnenia) 30000 
Infekčné ochorenia (sublimit plnenia) 30000 bez 
Veci zamestnancov (sublimit plnenia) IO 000 spoluúčasti a 

Veci ubytovaných osôb a návštevníkov (sublimit plnenia) 20 000 
franšízy 

.. · "' 



S P L N O M.O C N E N l E 

Allianz· Slovenská poisťovňa, a.s. so sidlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: OO 151 
700, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka člslo 196/B (ďalej iba 
.poisťovňa") zastúpená: Ing. Todor Todrorov, predseda predstavenstva Ing. Jozef Paška, člen 
predstavenstva 

udefuje týmto plsomné splnomocnenie svojmu zamestnancovi 

Branislav Martinka 
Funkcia: riaditer odboru poisten 

č. cestovného 

- aby v mene poisťovne podpisoval všetky dokumenty do verejného obstarávania v zmysle zákona 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom 
zneni.resp. do iných súťažných postupov, najmä aby za poisťovňu podpisoval návrhy poistných 
zmlúv, poistné zmluvy, resp. ponuky do verejného obstarávania, 
aby v mene poisťovne podpisoval dohody o spolupráci pri verejnom obstarávani resp. do iných 
súťažných postupov, 
aby zastupoval poisťovňu pri otváraní ponúk, resp. iných úkonoch v rámci verejného 
obstarávania, resp. v iných súťažných postupoch. 

Toto plsomné splnomocnenie je špeciálne a splnomocnený zamestnanec nie je oprávnený poisťovňu 
platne a účinne zastupovať v žiadnych ďalšieh úkonoch, pokiar mu takéto oprávnenie nevyRtýva 
z interných predpisov poisťovne , resp. osobitne udeleného splnomocnenia. ' 

Splnomocnenie sa udefuje riä dobu neurčitú a zaniká dňom zániku funkcie zamestnanca .. riMditel' 
odboru poistenia priemyslu a podnikatel'ov· ak nebolo odvolané skOr. 

V Bratislave, dňa 

Ing 
člen ~;;:r.;t-;,;;;. "h' !> 

Allianz- Slovenská poisťovňa, a. s. 



l 
l 

SPLNOMOCNENIE 

Allianz · Slo"enská poisťovňa, a.s. so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: OO 151 
700, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa. vložka číslo 196/B (ďalej iba 
"poisfovňa") zastúpená: Ing. Todor Todrorov, predseda predstavenstva Ing. Jozef Paška, člen 
predstavenstva 

. 

udeľuje týmto pisomné splnomocnenie svojmu zamestnancovi 

Ing. Daniel Ďuračka 
Funkcia: vedúci od~ majetku 

č . OP:-

aby v mene poisťovne podpisoval všetky dokumenty do verejného obstarávania v zmysle zákona 
č . 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom 
zneni resp. do iných súfažných postupov, najmä aby za poisťovňu podpisoval návrhy poistných 
zmlúv, poistné zmluvy, resp. ponuky do verejného obstarávania, 
aby v mene poisťovne podpisoval dohody o spolupráci pri verejnom obstarávani resp. do iných 
súťažných postupov, 

- aby zastupoval poisťovňu pri otváraní ponúk, resp. iných úkonoch v rámci verejného 
obstarávania, resp. v iných súťažných postupoch. 

Toto písomné splnomocnenie je špeciálne a splnomocnený zamestnanec nie je oprávnený poisťovňu 
platne a účinne zastupovať v žiadnych ďalšieh úkonoch, pokiaf mu takéto oprávnenie nevyplýva 
z interných predpisov poisťovne, resp. osobitne udeleného splnomocnenia. 

Splnomocnenie sa udefuje na dobu neurčitú a zaniká dňom zániku funkcie zamestnanca .vedúci 
oddelenia poistenia majetku" ak nebolo odvolané skôr. 

Ing. 
člen predstavenstva 

Allianz- Slovenská poisťovňa , a. s. 




