Rámcová dohoda
o poskytnutí poistných služieb
uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovením § 269 ods. 2 zákona č.
513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Rámcová dohoda“)
medzi
Objednávateľom:
Sídlo:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika
štátny podnik
zapísaný v OR OS Banská Bystrica v oddiele Pš, vložka č. 713/S
36 022 047
SK 2020066213

Právna forma:
Registrácia:
IČO:
IČ DPH:
IBAN:
Konajúci prostredníctvom: Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ
Kontaktná osoba:
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Poskytovateľom:
Sídlo:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava, Slovenská republika
akciová spoločnosť
Zapísaný v OR OS Bratislava I v oddiele Sa, vložka č. 79/B
00 585 441
SK7020000746

Právna forma:
Registrácia:
IČO:
IČ DPH:
IBAN:
Konajúci prostredníctvom: Mgr. Branislav Bízik, na základe oprávnenia konať za spoločnosť
Ľubica Puškárová, na základe oprávnenia konať za spoločnosť
Kontaktná osoba:
(Poskytovateľ s podielom 30%)
a
Poskytovateľom:
Sídlo:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava, Slovenská republika
akciová spoločnosť
Zapísaný v OR OS Bratislava I v oddiele Sa, vložka č. 196/B
00 151 700
SK2020374862

Právna forma:
Registrácia:
IČO:
IČ DPH:
IBAN:
Konajúci prostredníctvom: Branislav Martinka, na základe splnomocnenia

1

Ing. Daniel Ďuračka, na základe splnomocnenia
Kontaktná osoba:
(Poskytovateľ s podielom 50%)
a
Poskytovateľom:
Sídlo:
Právna forma:

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného
členského štátu
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava, Slovenská republika
podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej
osoby)
Zapísaný v OR OS Bratislava I v oddiele Sa, vložka č. 3737/B
50 659 669
nie je platca DPH

Registrácia:
IČO:
IČ DPH:
IBAN:
Konajúci prostredníctvom: Ing. Ondrej Zaťko, vedúci organizačnej zložky
Kontaktná osoba:
(Poskytovateľ s podielom 20%)
(všetci poskytovatelia spolu ďalej aj ako „Poskytovateľ“)
(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto Rámcovú dohodu ako výsledok verejného
obstarávania zákazky „Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO
PODNIKU, štátneho podniku“ realizovaného ako nadlimitnú zákazku postupom verejnej
súťaže v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).

Článok I.
Predmet Rámcovej dohody
1. Predmetom tejto Rámcovej dohody je stanovenie základných práv a povinností
pri uzatvorení čiastkovej poistnej zmluvy medzi Objednávateľom ako poistníkom
a poisteným a Poskytovateľom ako poisťovateľom za účelom zabezpečenia poistnej
ochrany Objednávateľa voči rizikám v oblasti





poistenia majetku,
poistenia informačných rizík,
poistenia zodpovednosti za škodu a poistenia zodpovednosti za environmentálnu
škodu,
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti,

v zmysle ustanovení tejto Rámcovej dohody.
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2. Rozsah poistenia pre jednotlivé poistné riziká podľa ods. 1 je uvedený v Špecifikácii
predmetu poistenia, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody ako
Príloha č. 1. Táto Špecifikácia predmetu poistenia predstavuje minimálny dohodnutý
rozsah a všetky zmluvné dojednania uvedené v čiastkovej poistnej zmluve alebo jej
prílohách musia byť v súlade s podmienkami uvedenými v Prílohe č.1. tejto Rámcovej
dohody.

Článok II.
Uzatváranie čiastkových zmlúv
1. Na základe a v súlade s podmienkami tejto Rámcovej dohody uzatvoria Objednávateľ
ako poistník a poistený na jednej strane a Poskytovateľ ako poisťovateľ na strane
druhej čiastkovú poistnú zmluvu pre jednotlivé druhy poistenia podľa Článku I. ods. 1
Rámcovej dohody a v súlade s Prílohou č. 1. tejto Rámcovej dohody.
2. Návrh na uzavretie čiastkovej poistnej zmluvy predloží Poskytovateľ e-mailom na
adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Rámcovej dohody v lehote 5
pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody. Súčasťou
čiastkovej poistnej zmluvy budú všeobecné poistné podmienky Poskytovateľa pre
príslušný druh poistenia. Dojednania tejto Rámcovej dohody vrátane jej príloh majú
prednosť pred ustanoveniami poistných podmienok Poskytovateľa pre jednotlivé
druhy poistenia.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomne súčinnosť pri uzatváraní čiastkovej
poistnej zmluvy tak, aby táto bola uzatvorená v čo najskoršom možnom termíne.
4. Súčasťou čiastkovej poistnej zmluvy musí byť vyúčtovanie poistného pre jednotlivé
druhy poistenia na príslušné poistné obdobie.
5. Finančné sprostredkovanie v zmysle ust. § 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov pri Rámcovej dohode a poistných zmluvách
uzatvorených na jej základe vykonáva pre Objednávateľa samostatný finančný agent,
spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o., so sídlom Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 34 107
061, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
529/T, registračné číslo v registri Národnej banky Slovenska: 34938 (ďalej len
„Respect Slovakia, s.r.o.“), ktorý bude zabezpečovať starostlivosť o čiastkovú poistnú
zmluvu, ktorá bude dojednaná na základe Rámcovej dohody a pomoc pri riešení
poistných udalostí z čiastkovej poistnej zmluvy.

Článok III.
Rozsah poisteného majetku
1. Predmetom poistenia v čiastkovej poistnej zmluve bude všetok majetok
Objednávateľa evidovaný v momente konkrétnej poistnej udalosti v účtovníctve
Objednávateľa na súvahových a podsúvahových účtoch v súlade so zákonom č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a cudzí majetok prevzatý na základe platnej a účinnej
zmluvy uzatvorenej Objednávateľom, špecifikovaný podľa jednotlivých predmetov
3

poistenia. Pre poistné udalosti definované v Prílohe č.1 tejto Rámcovej dohody bod
1.4. písm. y) sa použije operatívna evidencia Objednávateľa.
2. Aktuálnu hodnotu majetku, ktorý vstúpi do poistenia ku dňu nadobudnutia účinnosti
čiastkovej poistnej zmluvy predloží Objednávateľ Poskytovateľovi pred uzatvorením
čiastkovej poistnej zmluvy. Majetok vstupujúci do poistenia v priebehu platnosti
čiastkovej poistnej zmluvy bude zaradený do čiastkovej poistnej zmluvy a bude
poistený za rovnakých poistných podmienok. V prípade zmeny aktuálnej hodnoty
hnuteľného a nehnuteľného majetku Objednávateľa stanovenej v čiastkovej poistnej
zmluve o viac ako 10 % sa Objednávateľ zaväzuje danú skutočnosť oznámiť
Poskytovateľovi za účelom pripoistenia alebo odpoistenia majetku.

Článok IV.
Doba trvania Rámcovej dohody, začiatok poistenia a poistné obdobie
1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 48 mesiacov odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti.
2. Čiastková poistná zmluva bude uzatvorená na obdobie od nadobudnutia jej účinnosti,
najskôr však od 01.01.2018, do 31.12.2021.
3. Poistné obdobie pre všetky druhy poistenia v súlade s Prílohou č. 1 tejto Rámcovej
dohody je technický rok, t. j. obdobie 365, resp. 366 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní, ktorého začiatok pripadá na výročný deň vzniku poistenia.
V prípade, ak čiastková poistná zmluva nadobudne účinnosť po 01.01.2018, prvým
poistným obdobím bude obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti čiastkovej poistnej
zmluvy do 31.12.2018.
Článok V.
Územná pôsobnosť poistenia
Zmluvné strany si pre jednotlivé druhy poistenia dohodli nasledovnú územnú
pôsobnosť.
Predmet poistenia

Územná pôsobnosť poistenia

Poistenie majetku, poistenie
strojov, poistenie elektroniky

Slovenská republika ako aj na území susedných štátov
pri prácach na zmluvu, mimoriadnych situáciách na
hraničných alebo cezhraničných vodných tokoch , kde
sa nachádza majetok poisteného, ktorý je predmetom
poistenia.

Poistenie zodpovednosti za
škodu a poistenie
zodpovednosti za
environmentálnu škodu
Poistenie informačnej
bezpečnosti, Poistenie
zodpovednosti za škodu
spôsobenú členmi orgánov
spoločnosti

Slovenská republika a Európa,

Celý svet s výnimkou USA a Kanady
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Článok VI.
Cena a platobné podmienky
1. Cena (poistné) je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa súvisiace s poskytnutím
poistných služieb.
2. Výška poistného pre jednotlivé predmety poistenia je uvedená v Prílohe č. 2 tejto
Rámcovej dohody. Ročné sadzby/jednotkové ceny poistného a výška spoluúčasti
pre jednotlivé druhy poistenia uvedené v tejto Rámcovej dohode a jej prílohách sú
záväzné a nemenné počas celej doby jej trvania.
3. V prípade, ak prvé poistné obdobie čiastkovej poistnej zmluvy nebude technický rok
podľa Článku IV. ods. 3 Rámcovej dohody, poistné za toto poistné obdobie sa zníži
o alikvotnú čiastku, a to bez akejkoľvek prirážky.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené štvrťročne, na základe
aktuálneho stavu poistenia. Poskytovateľ nebude uplatňovať prirážku za štvrťročnú
splátku poistného. Spôsob fakturácie bude bližšie špecifikovaný v čiastkovej poistnej
zmluve.
5. V čiastkovej poistnej zmluve sa Poskytovateľ ako poisťovateľ zaviaže po ukončení
každého poistného obdobia zhodnotiť škodový priebeh poistenia dojednaného
zmluvou a vyplatiť Objednávateľovi ako poistníkovi bonifikáciu v zmysle Tabuľky č. 1
tohto článku zo zaplateného zaslúženého poistného za predchádzajúce poistné
obdobie. Bonifikácia bude Objednávateľovi vyplatená do 30 dní od ukončenia
predchádzajúceho poistného obdobia.
Škodovým priebehom sa na tento účel rozumie podiel súčtu vyplatených škôd a
rezerv na vzniknuté a ešte nevyplatené škody za všetky uplynulé poistné obdobia
platnosti poistnej zmluvy a zaplateného zaslúženého poistného za všetky uplynulé
poistné obdobia platnosti poistnej zmluvy. Pokiaľ škodový priebeh za všetky poistné
obdobia platnosti poistnej zmluvy presiahne 35%, Objednávateľ stráca nárok na
vyplatenie bonifikácie.
Tabuľka č. 1
Obdobie od začiatku účinnosti :

Škodový priebeh

do konca poistného obdobia

do 35 %

bonifikácia
10 %

Článok VII.
Mlčanlivosť
1. Objednávateľ a Poskytovateľ sa zaväzujú, že všetky údaje o druhej Zmluvnej strane
a o jej činnosti v súvislosti s touto Rámcovou dohodou a jej plnením, o ktorých sa táto
Zmluvná strana dozvedela akýmkoľvek spôsobom, budú považovať za dôvernú
informáciu predstavujúcu súčasne obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany, ktoré
neposkytnú tretej strane a nepoužijú ich na iný účel ako na plnenie tejto Rámcovej
dohody.
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2. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti, ktoré:
a. sú verejne prístupné alebo ktoré sa bez zavinenia Zmluvnej strany, ktorá tieto
získala, stanú verejne prístupnými, alebo
b. boli preukázateľne Objednávateľovi alebo Poskytovateľovi dostupné alebo už
známe pred nadobudnutím platnosti tejto Rámcovej dohody a neboli
predmetom žiadneho záväzku mlčanlivosti, alebo
c. sa Objednávateľ alebo Poskytovateľ dozvedel z tretej strany, ktorá nie je
povinná zachovať mlčanlivosť voči druhej Zmluvnej strane, alebo
d. sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne záväzných platných
právnych predpisov alebo vyžiadania oprávnených orgánov v rozsahu
určenom platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. V prípade, ak Objednávateľ bude poskytovať osobné údaje dotknutých osôb
(účastníkov poistných udalostí) Poskytovateľovi, tento spracúva osobné údaje
vo vlastnom informačnom systéme a vo vlastnom mene, ako prevádzkovateľ, podľa
zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
4. Ukončenie tejto Rámcovej dohody z akéhokoľvek dôvodu nemá vplyv na vyššie
uvedené povinnosti uchovania dôverných informácií, ktoré zostáva v platnosti.

Článok VIII.
Ukončenie Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy
1. Pred uplynutím doby platnosti tejto Rámcovej dohody podľa Článku IV. ods. 1
Rámcovej dohody možno túto Rámcovú dohodu alebo čiastkovú poistnú zmluvu
uzatvorenú na jej základe ukončiť:
a. kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných strán,
b. písomným odstúpením od Rámcovej dohody alebo čiastkovej poistnej zmluvy
zo zákonných dôvodov alebo v prípade podstatného porušenia Rámcovej
dohody alebo príslušnej čiastkovej zmluvy, za ktoré sa považuje predovšetkým
neplnenie podľa Rámcovej dohody alebo príslušnej čiastkovej zmluvy riadne
alebo včas. Účinky odstúpenia od Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy
nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
c. výpoveďou zo strany Objednávateľa aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná
doba je tri mesiace a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho
po doručení výpovede Poskytovateľovi.
2. Pri ukončení platnosti Rámcovej dohody, resp. čiastkovej poistnej zmluvy nie sú
Zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred ukončením platnosti
Rámcovej dohody, resp. čiastkovej poistnej zmluvy druhou Zmluvnou stranou
a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred ukončením platnosti
Rámcovej dohody, resp. čiastkovej poistnej zmluvy druhej Zmluvnej strane. Nároky
Poskytovateľa na zaplatenie ceny za plnenia už poskytnuté Objednávateľovi nebudú
pri ukončení platnosti tejto Rámcovej dohody, resp. čiastkovej poistnej zmluvy
dotknuté.
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Článok IX.
Doručovanie
1. Písomnosti Zmluvných strán týkajúce sa tejto Rámcovej dohody alebo ktorejkoľvek
čiastkovej poistnej zmluvy uzatvorenej na jej základe sa doručujú na adresu, uvedenú
v úvodnej časti tejto Rámcovej dohody, resp. čiastkovej poistnej zmluvy a považujú sa
za doručené v deň osobného odovzdania, v deň doručenia prostredníctvom
poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia
zásielky. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u
iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a
to aj vtedy ak sa adresát o tom nedozvie.

Článok X.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Rámcovej dohody môžu byť vykonané len
písomným dodatkom k tejto Rámcovej dohode po vzájomnej dohode a podpísané
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
2. Vzhľadom na charakter plnenia podľa tejto Rámcovej dohody, ktoré nie je možné
poskytovať prostredníctvom subdodávateľov, Poskytovateľ vyhlasuje, že plnenie
v zmysle tejto Rámcovej dohody nebude poskytovať prostredníctvom
subdodávateľov a Objednávateľ neurčuje povinnosti a pravidlá v zmysle ust. § 41 ods.
4 ZoVO.
3. Táto Rámcová dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie
a súhlasia s tým, že táto Rámcová dohoda bude zverejnená v Centrálnom registri
zmlúv.
4. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv (§ 47a Občianskeho zákonníka).
5. Právne vzťahy neupravené touto Rámcovou dohodou sa spravujú všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
6. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, tri pre Objednávateľa
a dve pre Poskytovateľa.
7. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú z Rámcovej dohody, sa budú
Zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody. Ak nedôjde k dohode ani
na úrovni štatutárnych zástupcov, môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán požiadať
o rozhodnutie príslušný súd.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Rámcovú dohodu neuzatvárajú za nevýhodných
podmienok pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu. Zmluvné strany si text tejto Rámcovej
dohody prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s ním ho dobrovoľne, slobodne
a vážne podpisujú.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody sú:
Príloha č. 1 – Špecifikácia poistenia
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Príloha č. 2 – Ročné sadzby poistného.
V

Banskej Štiavnici

dňa

Ing. Stanislav Gáborík
generálny riaditeľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik

V

dňa

Mgr. Branislav Bízik
riaditeľ agentúry pre maklérov, na základe
oprávnenia konať za spoločnosť
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group

Ľubica Puškárová
key account manager, na základe
oprávnenia konať za spoločnosť
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group

Branislav Martinka
riaditeľ odboru poistenia veľkých
a špeciálnych rizík,
na základe splnomocnenia
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Ing. Daniel Ďuračka
vedúci oddelenia poistenia majetku
na základe splnomocnenia
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Ing. Ondrej Zaťko
vedúci organizačnej zložky
PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

8

