Poistná zmluva - Dodatok č. 5
číslo: 0802023366

Účinnosť dodatku č. 6 : od 28.5.2020

do 31.12.2020 (24:00 h)

(0:00h)
POISŤOVŇA:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
v zastúpení :

Ing. Martina Fialová
Ing. František Kuzma

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

00 585 441
2020527300
SK7020000746

dispont vzniku poistenia
dispont vzniku poistenia

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.Sa, vl.č. 79/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457
(ďalej len „poisťovňa“)
a
POISTENÝ:

Valaliky
Poľná č. 8, 044 13 Valaliky
v zastúpení:
IČO:
IČ DPH:

Ing. Štefan Petrík

starosta obce

324850

Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „poistený“)
uzatvárajú
prostredníctvom spoločnosti Finportal a.s.
podľa § 788 a nasledujúcich Občianského zákonníka a Rámcovej dohody č. 10/2010 poistenie majetku
a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb tento Dodatok č. 5 k zmluve o poistení (ďalej len zmluva).
Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP), osobitné poistné podmienky
(ďalej len OPP), prílohy a vložky, ktoré upravuje jednotkivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné
strany v tejto zmluve dohodli.

Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 0802023366

Súhrn poistného
Druh

Poistené
áno - nie

Číslo vložky

Celková poistná suma
EUR

v

Celkové ročné poistné
v EUR

1.

Živelné poistenie

áno

8 967 914,45 EUR

1 076,15 EUR

2.

Poistenie proti odcudzeniu

áno

44 193,92 EUR

88,39 EUR

3.

Poistenie prerušenia prevádzky – živelné

nie

4.

Poistenie strojov

áno

5.

Poistenie prerušenia prevádzky – strojné

nie

6.

Poistenie elektroniky

áno

1 000,00 EUR

5,87 EUR

7.

Poistenie skla

áno

0,00 EUR

0,00 EUR

8.

Poistenie vnútroštátnej dopravy

nie

9.

Poistenie zodpovednosti za škodu

áno

38 193,92 EUR

273,98 EUR

Celkové ročné poistné bez dane v EUR:

1 456,12 EUR

Daň z poistenia 8% v EUR:

116,49 EUR

0,00
2 000,00 EUR

11,73 EUR
0,00

0,00

Prirážka za škodovosť 5 %

74,01 EUR

Celkové ročné poistné plus daň v EUR:

1 646,62 EUR

Dohodnutá splátka plus daň k úhrade v EUR:

411,65 EUR

Platenie poistného
1. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK25 0900 0000 0001 7512 6457
3558
802023366

2. Splatnosť poistného: poistné plus daň (ďalej len "poistené") sa bude platiť v štvrťročných splátkach a je splatné
nasledovne:
príslušného kalendárneho roka
Splátka poistného
388,55 je splatná 15.02.
príslušného kalendárneho roka
Splátka poistného
388,55 je splatná 15.04.
príslušného kalendárneho roka
Splátka poistného
388,55 je splatná 15.07.
príslušného kalendárneho roka
Splátka poistného
388,55 je splatná 15.10.
Alikvotné poistné od 28.5. do 30.6.2020 je 8,08 EUR, ktoré je potrebné uhradiť na účet uvedený v zmluve.

Hlásenie poistných udalostí
Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing škôd - tel. 0850 111
577,
prípadne elektronicky na adrese: https: //webcalc.koop.sk/koop/hlasenia#identificationhttps

Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č.0802023366

Ďalšie dojednania
1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianského zákonníka, Všeobecné poistné
podmienky (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) a Zmluvné
dojednania uvedené vo vložkách tohto Dodatku č. 3 k poistnej zmluve, a Príloha č. 1 – Zmluvné dojednania
pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Všetky vymenované poistné podmienky, zmluvné
dojednania a prílohy sú neodeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom poistnej
zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.
2. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať
poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
3. Poistené vedľajšie náklady
V zmysle Špecifikácie skupín predmetov poistenia, sú v poistnej zmluvy poistené aj vedľajšie
náklady, a to do výšky 20% z poistnej sumy,
Poistenie vedľajších nákladov sa dojednáva na 1. riziko.
Poistené vedľajšie náklady:
a)
Náklady na vypratanie
b)
Náklady na búranie (strhnutie)
c)
Náklady na demontáž a opätovnú montáž
d)
Náklady na hasenie/použitie vlastného hasiaceho média/ .
4. Podpoistenie
V prípade stanovenia PS nehnuteľností na novú hodnotu spôsobom uvedeným v tejto poistnej
zmluve, poisťovňa nebude uplatňovať námietku podpoistenia.
5. Poistné krytie novonadobudnutého majetku
Poisťovňa poskytne poistné krytie pre všetky predmety poistenia odo dňa zaradenia do účtovnej
evidencie poisteného, najviac však do výšky 20% z celkovej poistnej sumy.
6. Poistným obdobím je kalendárny rok. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú do 31.12.2020 (24:00 h).
7. Poistený je oprávnený účtovať penále za oneskorené plnenie z poistných udalostí
vo výške ....... promile z poistného plnenia za každý deň.
8. Dodatok č. 7k poistnej zmluve je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných
strán (poistený a poisťovňa) a sprostedkovateľ poistenia obdrží po jednom origináli.
Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracuváva v súlade s Nariadením Európského 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 nariadenia údajov o ochrane údajov) (ďalej len
"Nariadenie") a príslušnými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o
spracúvaní osobných jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na
vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť na webovej stránke poisťovne.
Vo Valalikoch

dňa 27.5.2020

pečiatka a podpis poisteného
Obec Valaliky
Ing. Štefan Petrík
starosta obce

V

Bratislave

dňa 28.5.2020

pečiatka a podpis poisťovne

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Ing. Martina Fialová
disponent vzniku poistenia

pečiatka a podpis poisťovne
Ing. František Kuzma
disponent vzniku poistenia

