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Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU MIEST A OBcí

EUR

gOČNr': POISTNÉ (A)

EURI I ~ I

"" \.o ';,
'I l,1000 SKKI

SPOLUÚČASŤ

ZÁKLADNÉ POISTENIE
A) POISTENIE ZODPOVfONOSTI ZA ŠKODU MIEST A OBcí

----r-------------,
POČET SADZBA I\.

:WVATEWV 1 OBYVATEL

33,19 EUR

POISTNÁ SL

33 193,92 EUR 1 000 DOL

DOPLNKOVÉ Pl
B) POISTENIE ZODPOVEDNL .' .-' ZA ŠKODU DOBROVOĽNÝCH r

TENIE
"IARNYCH ZBOROV A MIE~ VCH~ ~KCO

I
,1

-- - -
POČET POŽIARt\

SADZBA NA

POISTNÁ SUMA SPOLUÚČASŤ AČLENOV MIESTN) 1 POŽiARNIKA /
ROČNl:. POISTf\l~ ,13)

. 1;;-

t ČLENA MIESTNYCH
JEDNOTIEK CO

JEDNOTIEK CO

~ '"l2 EUR 11 000 000 SKK 33, "JR I 1000 SKK EUR EUR

'~APITULÁCIA VÝSLEDNÉHO POISTNÉHO
~

ROČNÉ PGo J INÉ (A) ROČNÉ POISTNÉ (B) - ROČNÉ POISTNÉ (A + B). c

EUR EUR EURI SKK

SPLATNOSŤPOISTNÉHO

celoročné poistné

dňa

EUR

SKK

dňa

~Iátka 2. splátka 3. splátka 4. splátka

,
dňa dňa dňa

. -
~

J
eUR . EUR I EUR EUR

J /- ,
::, f SKK SKK /' SKK

Splatnosťpoistného je de. ''li odo dňa účinnosti poistr,pj zmluvy.
V zmysle ustanovenia § aOL s. 2 Občianskeho zákonnika sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po
uzatvorení poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.
Neoddelitel'nou súčasťou poistnej zmluvy sú zmluvné dojednania v počte ks a príloh v počte ks .

Vznik poistnej udalosti hlási poistený najneskôr do 3 dní telefonicky a písomne do 14 dní na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a,s. Vienna Insurance Group, Horná 25, 974 01 Banská Bystrica

tel.: 0850 111 566 (zo SR), +421 252627282 (zo zahraničia)

Poistený prehlasuje, že na všetky otázky odpovedal pravdivo a úplne a zaväzuje sa oznámiť poisťovni všetky zmeny údajov v poistnej zmluve, ku ktorým dôjde
v dobe trvania poistenia.

Poistné je

Poistná doba

jednorazové

Začiatok poistenia

D ~iné'gj

~~ilJ Koniec poistenia

na dobu neurčitú IKJ

=
Súhlasím, aby poisťovňa spracovávala moje osobné údaje uveden, 'tejto po., ; zmluve vo svojom informačnom systéme. Tento súhlas dávam až do jeho
pisomného odvolania.

Ľ
V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 z.z. o zavedeni meny euro v Slo;enskej re~' ·"Uk, ~nečné sumy v eurách po prepočte podra konverzného kUl. . 'okrúhrujú

na dve desatinné miesta na najbliž!;i euro cent podra pravidiel ustap"vených oso. ' predpisom. Po 1. 1. 2009 je hodnota uvet: . v SKK len Informa,
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KOMUNÁLNA
poisťovňa

VIENNA INSURANCE GROUP

/
ZMLUVNÉ DOJEDNANIA č.

K VŠEOBECNÝM POISTNÝM PODMIE:. . ô.M

PRE POISTENIF ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKOL. U

k fo 'stnej zmluve č.

I/II/ 000 10771
s UClh sťou ot.::

10/0){/ I~

1. K poisteniu všeobecnej zodpovednosti za ško, sa dOJ, 'lava toto pripoistenie, ktoré sa
vzťahuje na zodpovednosť za škodu poskytova\ 'ra sociálnej služby\ ktorú spôsobí
prijímatel'ovi sociálnej služby 2 a ktorú si poskytovatel' sociálnej služby poisťuje podl'a § 67
Zákona Č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplneni zákona Č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2. Na toto prípoistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a
zodpovednosti za škodu - všeobecná časť (ďalej "VPP 100"), Všeobecné poistné podmienky 
zvláštna časť - poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone odbornej činnosti podl'a
osobitných právnych predpisov (ďalej "VPP 104"), Všeobecné poistné podmienky - zvláštna
časť - poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej "VPP 113"). Poistník podpisom týchto
zmluvných dojednaní prehlasuje, že bol s VPP 100, VPP 104 a VPP 113 oboznámený a že ich
prevzal.

3. Toto pripoistenie sa dojednáva za nasledovných podmienok:

Zodpovednosťza škodu poskytovatel'a sociálnej služby spôsobenú prijímatel'ovi soc. služby

počet obyvateľov poskytovateľasoc. služby:

poistná suma (limit plnenia za jednu a všetku poistné udalosti v jednom poistnom obdobi) :

spoluúčast':I

23J (. "? C

50 . '}J2...

rozsah poistného krytia:
~ spoistenim ošetrov, ,kej starl ~osrl
I bez poistenia ošetrova kej staro, 's8L..- --"

________r_oc_
v

n_é_p_o_is_tn_é_z_a pripoistenie:~ 1..dSX {lú

:lJJ1:J(:
V 'fJ.t. J..

pečiatka apodp, 'ástupcu poisťovne

191 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostensk. "ln) II zneni neskoršich predpisov

2 § 3 ods. 2 Zákona Č. 448/2008 Z.z. o sociálnych lužbach a o zmene a doplneni zákona c. 45511991 .. "'vnostenskom podnikaní (živnostensky za kon) \ i neskorsich predpisov

3 § 22 Zákona Č. 446/2008 Z.z. o sociálnych sluz 'ch a o zmene a doplneni zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostenský zákon) v zneni n\. ršich predpisov



KOMUNÁLNA KOMUNÁLNA poist'ovňa, a.s. Vienna Insurance Group
poíst'oVIl<1 Štefánikova 8, 811 05 Bratislava

VIENNA INSURANCE GROUP IČO: 31 595545, IČ DPH: SK2021 097089
Zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd, Sa, vl. Č. 3345/B

~ 'Y1luvné doj"dnania
k ~ 1istne" zn~ .ve č.

l:2IL.' O O O L TBII
S l.. ""OSťOU od:

~~

Okrem iných výluk z poistenia dojednaných v hore uvedellej poistnej zmluve a príslušných všeobecných
poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach, ktoré sú súčasťou hore uvedenej poistnej zmluvy sa

dojednáva nasledovná výluka z poistného plnenia:

"Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú hrubou nedbanlivosťou. Pod pojmom

hrubá nedbanlivosť sa rozumie:

a) neobvyklé, obzvlášť závažné porušenie obvyklej opatrnosti, starostlivosti, alebo povinností vyplý

vajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, kedy poistený vedel, alebo vedieť mal

a mohol, že jeho konaním alebo opomenutím môže škoda vzniknúť, ale bez primeraných dôvodov

sa spoliehal na to, že škoda nevznikne, prípadne bol s jej vznikom uzrozumený. Pod pojmom hru

bá nedbanlivosť rozumieme tiež poverenie náležite nepoučenej alebo nespôsobilej osoby vykoná

vaním určenej činnosti alebo obsluhy vecí alebo zariadení poisteným,

b) konanie alebo opomenutie konania, ktoré je porušením pravidiel cestnej premávky závažným

spôsobom podľa § 137 ods. 2 zákona Č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, okrem písm. c) uvedeného ustanovenia;

v takomto prípade je poisťovňa oprávnená pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia vo výške 50%

a viac, a to podl'a závažnosti konania, ktorým došlo k porušeniu pravidiel cestnej premávky zá

važným spôsobom,

c) tam, kde sa na účely týchto všeobecných poistných podmienok používa pojem "poistený", rozumie

sa tým aj konanie alebo opomenutie konania jeho zástupcov, zamestnancov alebo iných osôb ko

najúcich na základe podnetu, '~tenej osoby,"

Ostatné ustanovenia hore uvedenej poisl. . zmluvy a príslušných všeobecných poistných podmienok

c:. lluvných dojednaní, ktoré sú súčasťou ho, 'vedenej poistnej zmluvy zostávajú nezmenené.
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KOMUNÁLNA KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
poist'ovňa Štefánikova 8, 811 05 Bratislava

VIENNA INSURANCE GROUP IČO: 31 595 545, IČ DPH: SK2021 097089
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. Č. 3345/B

uzaviera

Dodatok č. ... k poistnej zmluve č.

Plati od 01.01.2009

'JJ 02jJ... 0151.)1/jJ~ (!..........)........................... . .

Poistník:
Obchodné meno:

IČO:

ulica, Č. domu, obec:

lfE{; ,-r) ~h -tEe
.................................................

OOv,'15/,,-....... /'.... .. .
H!J.!1.t.~.;. '~ ~ .

Zmluvné strany sa dohodli na nasledo'. "ch zmenách s Lh. ..10SťOU

1. Týmto dodatkom sa k poisteniu všeobecnej zodpovednosti škodu dopoisťuje poistenie
zodpovednosti za škodu poskytovatel'a sociálnej služby, ktorú spôsobí prijímatel'ovi sociálnej
služby a ktorú si poskytovatel' sociálnej služby poisťuje podl'a § 67 Zákona Č. 448/2008 Z.z, o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2. Neoddelitel'nou súčasťou tohto dodatku sú Zmluvné dojednania Č...... k Všeobecným poistným
podmienkam pre poistenie zodpovednosti za škodu.

Ostatné skutočnosti uvedené v poistn:-' 'rnluve zostávajú nezmenené.

V l:/t.~ '1 I dňa ..~iP..(.- .. /J1)(1

podpis I- pečiatka a pú :s poisťovne

KOMUNALNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Bankové spojenie: 1200222008/5600, Dexia banka Slovensko a.s.
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava variabilný symbol = Č. poistnej zmluvy
IČO: 31 595 545 konštantný symbol: 3558
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1:. Oddiel: Sa, vložka Č. 3345/B


