
Predmet poistenia Poistná suma (€) Spôsob poistenia Ročná sadzba v ‰ Ročné poistné (€)

Súbor Budovy, haly a stavby vrátane technologických súčastí 222 008 550,00 € na novú cenu 0,100 22 200,86 €

Súbor hnuteľný majetok vedený v účtovnej alebo inej evidencii 53 834 200,00 € na novú cenu 0,100 5 383,42 €

Súbor zásob 373 341,00 € na novú cenu 0,100 37,33 €

Projekty financované z fondov a eurofondov 71 981 356,00 € na novú cenu 0,100 7 198,14 €

Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady

náklady posudkového znalca

náklady na hľadanie príčiny škody

náklady na zemné a výkopové práce

náklady spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami

náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou z  SR a zahraničia

náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, v sobotu a  nedeľu a počas sviatkov, ako aj 

expresné príplatky

náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR

35 109,75 €

Predmet poistenia Poistná suma (€) Spôsob poistenia Ročná sadzba v ‰ Ročné poistné (€)

Stavebné súčasti - Súbor Budovy, haly a stavby vrátane technologických súčastí 1 450 000,00 € na I.riziko, na novú cenu 0,600 870,00 €

Súbor hnuteľný majetok vedený v účtovnej alebo inej evidencii 53 834 200,00 € na novú cenu 0,101 5 437,25 €

Súbor zásob 373 341,00 € na novú cenu 0,101 37,71 €

Projekty financované z fondov a eurofondov 71 981 356,00 € na novú cenu 0,101 7 270,12 €

peniaze, cennosti a ceniny v pokladni a v trezore 290 000,00 € na 1. riziko, na novú cenu 1,000 290,00 €

13 905,08 €

Predmet poistenia Poistná suma (€) Spôsob poistenia Ročná sadzba v ‰ Ročné poistné (€)

Súbor hnuteľný majetok vedený v účtovnej alebo inej evidencii  a technologické súčasti 

budov, hál a stavieb
1 500 000,00 € na I.riziko na novú cenu 5,100 7 650,00 €

Projekty financované z fondov a eurofondov 71 981 356,00 € na novú cenu 0,200 14 396,27 €

22 046,27 €

Príloha č. 1-Plnenie kritérií - majetok a zodpovednosť

Komplexné živelné riziká 

Poistenie pre prípad odcudzenia krádežou vlámaním, lúpežou a vandalizmom, poistenie peňažnej hotovosti pri preprave 

Poistenie strojov a strojových zariadení vrátane  elektroniky

2 900 000,00 €         na 1. riziko, na novú cenu 0,100 290,00 €                    



Predmet poistenia Poistná suma (€) Spôsob poistenia Ročná sadzba v ‰ Ročné poistné (€)

súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla vypĺňajúce vonkajšie otvory budovy (napr. 

okná, dvere), vrátane nápisov, bezpečnostných fólií a snímačov EZS, súbor pevne 

vsadeného alebo osadeného skla vypĺňajúceho vnútorné otvory budovy, súbor skiel 

pultov, vitrín vo vnútri budov, zrkadlá. Poistenie sa vzťahuje aj na rám, v ktorom je sklo 

osadené. Sklá so špeciálnou povrchovou úpravou (nápisy, maľby, gravírovanie, iná 

výzdoba na skle), svetelné a neónové nápisy a reklamy

290 000,00 € na 1. riziko, na novú cenu 12,500 3 625,00 €

3 625,00 €

Predmet poistenia Poistná suma (€) Spôsob poistenia Ročná sadzba v ‰ Ročné poistné (€)

Všeobecná - prevádzková zodpovednosť 1 000 000,00 € limit odškodnenia 11,182 11 182,00 €

11 182,00 €

  Prehľad požadovaných spoluúčastí

Poistené riziko Spoluúčasť

Poistenie proti komplexným živelným rizikám 660 €

Poistenie proti komplexným živelným rizikám - vodovodné škody 50 €

Poistenie pre prípad odcudzenia 165 €

Poistenie strojov, zariadení a elektroniky 300 €

Poistenie skla 0 €

Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb 0 €

Ročné limity plnenia

Poistené riziko
Limit poistného 

plnenia

Poistenie proti komplexným živelným rizikám - povodeň, záplava 20 000 000 €

Poistenie proti komplexným živelným rizikám - ostatné živelné riziká 50 000 000 €

Poistné za 4 roky za poistenie majetku a za poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 343 472,40 €

Ročné poistné celkom za poistenie majetku  a za poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 85 868,10 €

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu


