
ProFi
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu GENERÁLI

Dodatok č. 1 zo dňa 16.02.2018 k Poistnej zmluve č.: 2405985033

ČI. I. Úvodné ustanovenia

1. Účastníci zmluvy 

Generáli Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS
Zastúpená: Ján Ševčík 
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

Združenie obcí VIESKY
Radošovce 188,90863 Radošovce 
IČO/RČ: 37847465
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla
Vydal: Štatistický úrad SR, Dátum vydania: 11.12.2003

Zastúpená: Ing Vladimír Kočárik, konateľ 
(ďalej len „poistník“)

Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.

2. Sprostredkovateľ poistenia
Ján Ševčík, získateľské číslo: 80008722-2, mob.: +421903191765, e-mail: jan.sevcik@generali.sk 
Poradca Ján Ševčík s kódom 80008722, mob.: +421903191765, e-mail: jan.sevciki@generali.sk

3. Predmet dodatku
Týmto dodatkom sa doplňajú/menia články a body poistnej zmluvy č. 2405985033 nasledovne:

3.1. čl. II. Dojednané poistenia -  Poistenie stavieb , bod 2. Rozsah poistenia , bod 3. Zoznam poistených 
vedľajších stavieb ako je uvedené v nasledovnom texte tohto dodatku.

3.2. čl. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia , bod 2. Splatnosť poistného , bod 6. Prílohy ako je uvedené 
v nasledovnom texte tohto dodatku.
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Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku

1. Miesto poistenia 1 - ZBERNÝ DVOR TRNOVEC - okres: Skalica , obec: TRNOVEC , k. ú.: Trnovec , č. 
parcely: 814/1,814/2,988/16

2. Miesto poistenia 2 - ZBERNÝ DVOR PRIETRŽKA - okres: Skalica , obec: PRIETRŽKA , k. ú.: Prietržka , č. 
parcely: 539/1

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 16.02.2018 tvoria neoddeliteľnú prílohu 
tejto poistnej zmluvy. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že odpovedal pravdivo a úplne na všetky písomné 
otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia. Poistník je povinný poisťovateľovi bez zbytočného 
odkladu oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri dojednávaní poistenia.

POISTENIE STAVIEB

ČI. II. Dojednané poistenia

1. Zmluvné dojednania

1.1. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet 
poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom X alebo v časti Pripoistenia uvedené textom). 
Definície poistných nebezpečenstiev, pre ktoré je možné poistenie stavieb dojednať (uvedené skrátenými 
názvami), sú uvedené v:
1. Požiar -  článok II., bod 1. a článok XIV., bod 1. až 4. VPP PPZ 14.
2. Živel CELÝ -  článok II., bod 2. a článok XIV., bod 5. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
3. Povodeň -  článok II., bod 2. písm. a), b) a článok XIV. bod 5. a 6. VPP PPZ 14.
4. Víchrica -  článok II., bod 2. písm. c), d) a článok XIV. bod 7. a 8. VPP PPZ 14.
5. Živel VÝBER -  článok II., bod 2. písm. e) až i) a článok XIV. bod 9. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
6. Vodovodné -  článok II., bod 3. a článok XIV. bod 13. VPP PPZ 14.
7. Náraz DP -  doložka NC2.
8. SD BD 2016 -  Superdoložka pre poistenie bytových domov 2016.
9. Odcudzenie stavebných súčastí -  doložka NK5.
10. Krádež stavebného materiálu -  doložka Nv.
11. Poškodenie skla -  doložka NA4.
12. Vandalizmus -  doložka NC3.
13. Náklady na demoláciu -  doložka NA5.
14. Náklady na opravu umeleckého diela -  doložka NA6.

2. Rozsah poistenia

P. č. Predmet poistenia 
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Miesto poistenia 
(adresné)

ZB
ú.:

ERNÝ DVOR TRNOV 
Trnovec , č. parcely: 8

EC - okres: Skalica , obec: TRNOVEC , k. 7 . 
14/1,814/2,988/16

1.1. STAVBA 1 NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba
ZBERNÝ DVOR TRNOVEC - 
oplotená betónová plocha so 
vstupnou bránou určená na zber 
separovaného komunálneho 
odpadu , stojisko kontajnerov .

X 25 182,00 X 30,00 20,00

Vedľajšie stavby 1 X X X 28 182,00 X 30,00 24,72
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2 .

2 .1.

Požiarne najrizikovejšia činnosť
Miesto poistenia 
(adresné)

STAVBA 2
ZBERNÝ DVOR PRIETRŽKA - 
oplotená betónová plocha so 
vstupnou bránou určená na zber 
separovného komunálneho 
odpadu , stojisko kontajnerov . 
Vedľajšie stavby 2 
Druh hlavnej stavby 
Požiarne najrizikovejšia činnosť

Druh hlavnej stavby Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru SB101
Činnosti miest a obcí S101 R1
ZBERNÝ DVOR PRIETRŽKA - okres: Skalica , obec: PRIETRŽKA , 
k. ú.: Prietržka , č. parcely: 539/1 Z4

NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba

X 57 500,00 30,00 20,00

X X 60 500,00 X 30,00 35,38
Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru SB101
Činnosti miest a obcí S101 R1

PRIPOISTENIA - Poistenie stavieb

Poistené riziká
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Odcudzenie stavebných súčastí 700,00 X X 30,00 0,00
Vandalizmus 3 000,00 X X 30,00 16,50

Celkové ročné poistné za poistenie stavieb za všetky poistené položky (€): 116,60

3. Zoznam poistených vedľajších stavieb

Druh vedľajšej stavby Poistná suma 
(€)

Vedľajšie stavby 1
Spevnené plochy (dlažba, betón, asfalt) 25 182,00
Ploty z oceľových rámov s pletivom na murované alebo betónové stĺpiky 3 000,00
Vedľajšie stavby 2
Spevnené plochy (dlažba, betón, asfalt) 57 500,00
Ploty z oceľových rámov s pletivom na murované alebo betónové stĺpiky 3 000,00

4. Pripoistenia / Doložky

Doložka NC2 -  Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci nárazom dopravného 
prostriedku
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od článku II. VPP PPZ 14 poistenie dojednáva 
aj pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej budovy alebo inej stavby nárazom dopravného prostriedku. 
Ďalej sa dojednáva, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na škody spôsobené dopravným 
prostriedkom prevádzkovaným poisteným alebo osobou blízkou poistenému.
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Doložka NC3 -  Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci úmyselným konaním 
(vandalizmom)
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od článku II. PPZ 14 poistenie dojednáva aj 

pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej budovy alebo inej stavby úmyselným konaním (vandalizmom).
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na akékoľvek sklá, zrkadlá, neónové trubice (a obdobné 

zariadenia) a na markízy (vysunuté striešky nad vstupom alebo výkladom). Ďalej sa poistenie v rozsahu tejto 
doložky, ak nebude dohodnuté inak, nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci akýmkoľvek 
znečistením. Za znečistenie sa považuje tiež úmyselné poškodenie poistenej veci nápisom, maľbou, rytím 
a iným obdobný spôsobom.

3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poskytne poisťovateľ poistné plnenie z poistenia v rozsahu tejto 
doložky v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzavreté na novú hodnotu.

4. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
Doložka NK5 -  Poistenie stavebných súčastí budovy
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na stavebné súčasti miesta poistenia, napríklad elektrickú 

zabezpečovaciu signalizáciu, kamerové systémy, ktoré zabezpečuje miesto poistenia alebo na schránky, 
ktorých obsah je poistený, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu konaním páchateľa, ktoré smerovalo 
k odcudzeniu poistenej veci.

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa tiež vzťahuje na odcudzenie stavebných súčastí miesta poistenia, 
napríklad elektrickej zabezpečovacej signalizácie a kamerových systémov, ktoré zabezpečujú miesto poistenia, 
pokiaľ páchateľ pri odcudzení deštrukčné prekonal minimálne dva nerozoberateľné spoje alebo sa predtým 
vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokiaľ sa jedná o vnútorné stavebné súčasti či vnútorné prvky 
elektrickej zabezpečovacej signalizácie alebo kamerových systémov).

3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že pri poistení v rozsahu tejto doložky poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu 

ako v prípade, keď je poistenie uzatvorené na novú hodnotu.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia 
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky
700 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté 
na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok).

Doložka Nkp -  Konštrukčné prvky
Odchylne od článku I. bodu 4 písm. h) VPP PPZ 14 dojednáva, že ak diela uvedené v tomto ustanovení majú iný 
ako estetický význam (sú napr. konštrukčnými prvkami poistenej stavby), poskytne za ne poisťovateľ v prípade 
poškodenia, zničenia alebo straty poistné plnenie až do výšky zodpovedajúcej nákladom na opravu alebo 
znovuzriadenie bežného konštrukčného prvku poistenej stavby. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa však 
nevzťahuje na zmenšenie alebo stratu umeleckej alebo historickej hodnoty stavby alebo jej časti v dôsledku 
poistnej udalosti.
Doložka ND2 -  Vzdanie sa námietky podpoistenia
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo 
súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI. bodu 15 
VPP PPZ 14 na účely tejto doložky neplatí.

5. Zvláštne dojednania pre poistenie stavieb
Nedojednané.
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ČI. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia

1. Dojednané poistenie

P.č. Názov poistenia Poistené od
Dátum

poslednej
zmeny

Ročné
poistné

(€)
1. Poistenie stavieb 15.02.2018 17.02.2018 116,60

Celkové ročné poistné: 116,60

2. Splatnosť poistného

Druh poistného bežné
Poistenie na dobu 
neurčitú

od 15.02.2018 do: neurčito
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)

Celkové ročné poistné 116,60 € Počet splátok: 1
Dátum splatnosti 
poistného/splátok 
v poistnom období

15.02.

Výška splátky/ splátok 
poistného 116,60 €

Bankové spojenie číslo účtu IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX číslo účtu BBAN: 0048134112/0200

Konštantný symbol 3558
Variabilný symbol 2405985033

6. Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:
1. Záznam o finančnom sprostredkovaní
2. Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 16.02.2018
3. Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia VPP PPZ 14 (č. tlačiva: VPP_PPZ14_01/2014v.5)
4. Superdoložka ProFi 2014 (č. tlačiva: Superdoložka_ProFi_06/2014v.2)

Záverečné ustanovenia
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňa 17.02.2018. Ostatné 
ustanovenia poistnej zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnom pôvodnom 
znení. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. Dodatok je 
vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorého každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.

Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné 
v zostatkovej výške splatné naraz.

Dodatok č. 1 zo dňa 16.02.2018 k Poistnej zmluve č.: 2405985033
Kód produktu: ProFi

strana 5 z 6



Pokiaľ nie je v tomto dodatku dojednané inak, dojednáva sa, že poistné plnenia vyplatené zo všetkých poistných 
udalostí vzniknutých v jednom mieste poistenia v priebehu jedného poistného roku alebo v dobe určitej, na ktorú 
bolo poistenie dojednané, sú pre celú poistnú zmluvu obmedzené nasledovnými limitmi poistného plnenia, ktoré sú 
najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa:

a) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva záplava alebo povodeň v súhrne do výšky 
dojednanej poistnej sumy, maximálne však 3 500 000,00 €;

b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne do výšky dojednanej poistnej 
sumy, maximálne však 3 500 000,00 €.

Poistenie sa dojednáva aj v rozsahu Superdoložky ProFi 2014, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej 
zmluvy.
Vyhlásenie poistníka/poisteného
Poistník podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku poskytnuté informácie podľa 
§ 792a Občianskeho zákonníka. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení tohto dodatku prevzal 
všeobecné poistné podmienky, zmluvné ustanovenia a doložky uvedené v tomto dodatku, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy. Poistník ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných 
poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek a berie na vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené 
písomne v tomto dodatku sú neplatné. Tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a 
pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník svojim podpisom 
potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dodatku sú pravdivé a správne a súhlasí s obsahom tohto 
dodatku a všeobecnými poistnými podmienkami.

Poistník svojím podpisom berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb 
v zmysle § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobné 
informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú v príslušných všeobecných poistných 
podmienkach, s ktorými sa poistník oboznámil pred podpisom tohto dodatku. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, 
že bol v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov poučený o právach dotknutej osoby.
V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistník 
vyhlasuje, že tento dodatok uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú 
v jeho vlastníctve. Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje 
osoby, v ktorej mene uzatvára tento dodatok, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné 
prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhjasu tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené 
v predošlej vete môže poistník splniť formou Čestného vyhlásenia na tlačive poisťovateľa. Poisťovateľ nie je 
povinný poskytnúť poistné krytie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek 
benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia 
takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie 
OSN alebo obchodným či ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej 
republiky, Veľkej Británie alebo USA.
Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými 
poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi tento dodatok. Poistník 
podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku písomne poskytnuté informácie v 
zmysle § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

Dodatok uzavretý v Trenčín dňa: 16.02.2018

Ing Vladimír Kočárik, konateľ

Združenie obcí VIESKY
908 63 Radošovce 188 

IČO: 37 847 465
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GENERÁLI

Superdoložka ProFi 2014

A. MAJETKOVÉ POISTENIE

Nižšie uvedené dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, dopĺňajú znenie poistnej 
zmluvy a poistných podmienok a vzťahujú sa na poistenia dojednané podľa poistných podmienok VPP 
PPZ 14 a VPP PPKL14.

1. Atmosférické zrazky
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie 
poistného krytia pre prípad poškodenia alebo zničenia 
poistenej veci poistným nebezpečenstvom 
atmosférické zrážky.
Atmosférickými zrážkami sa rozumejú zrážky tvoriace 
sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom 
do poistenej stavby vnikli cez strechu, obvodové 
steny, uzatvorené okná, uzatvorené dvere alebo iné 
stavebné súčasti.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v prípade, ak 
je stavba zo všetkých strán uzavretá, pravidelne 
udržiavaná, v dobrom technickom stave (nepoškodená 
strecha, priechodný/nezanesený systém odvádzajúci 
zrážkovú vodu, nepoškodená fasáda s utesnenými 
otvormi a pod.).
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na škody 
spôsobené alebo vzniknuté na:

nosných častiach obvodových stien nad resp. 
pod úrovňou zeme,

konštrukčných častiach umiestnených z 
vonkajšej strany (omietka, farebný náter, izolácie, 
obklady atď.),

strešnej krytine alebo iných vonkajších 
konštrukčných dieloch stavby,

akýchkoľvek rozostavaných stavbách 
(budovách vo výstavbe).
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.

2. Spodná voda a spätné vystúpenie vody
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie 
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným 
nebezpečenstvom záplava a povodeň, sa dojednáva 
rozšírenie poistného krytia pre prípad poškodenia 
alebo zničenia poistenej veci:

zvýšenou hladinou spodnej vody spôsobené 
ako bezprostredný následok záplavy alebo povodne, 
vrátane záplavy a povodne mimo miesta poistenia,

spätným vystúpením vody z funkčného 
kanalizačného potrubia spôsobené ako bezprostredný 
následok záplavy alebo povodne, vrátane záplavy a 
povodne mimo miesta poistenia.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy 
vo výstavbe.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.

3. Voda z vodovodných zariadení
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie 
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným 
nebezpečenstvom voda z vodovodných zariadení, sa 
dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj 
pri:

poškodení privádzajúceho potrubia 
vodovodného zariadenia, odvádzajúceho potrubia 
alebo potrubia, či vykurovacích telies ústredného, 
etážového, diaľkového kúrenia alebo solárnych 
systémov poistenej budovy, kotla ústredného, 
etážového alebo diaľkového kúrenia, armatúr a 
zariadení poistenej budovy pripojených na potrubie, ak 
ku škode došlo z dôvodu ich prasknutia alebo lomu. 
Ďalej sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistené 
plnenie aj za náklady na vyhľadanie príčiny vzniku 
škody a uvedenie stavby do pôvodného stavu pri 
škodách spôsobených vodou z vodovodných 
zariadení.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie 
podľa tohto bodu je 500 € so spoluúčasťou 30 €.

4. Vandalizmus
Pre poistené stavby, vlastné hnuteľné veci a vlastné 
zásoby sa dojednáva rozšírenie poistného krytia pre 
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci 
poistným nebezpečenstvom vandalizmus. 
Vandalizmom sa rozumie poškodenie alebo zničenie 
poistenej veci úmyselným poškodzovaním cudzej veci 
treťou osobou (páchateľom).
Poistnou udalosťou nie je, ak bola škoda pôsobená 
úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím 
poisteného, osoby poistenému blízkej alebo inej osoby 
konajúcej na podnet alebo s vedomím poisteného. 
Poškodením alebo zničením poistenej veci však nie je 
nepriaznivá zmena jeho povrchu (poškriabanie, 
nafarbenie, postriekanie sprejom, preliačenie a pod.). 
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na škody 
spôsobené alebo vzniknuté na sklách, zrkadlách, 
neónových trubiciach (a obdobných zariadeniach) a 
markízach (vysunutých strieškach nad vstupom alebo 
výkladom).
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Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy 
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.

5. Indukcia a prepätie
Pre poistené stavby sa dojednáva, že v prípade 
poistnej udalosti spôsobenej úderom blesku 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj za škody 
spôsobené indukciou alebo prepätím na elektrických 
alebo elektronických zariadeniach, ktoré sú súčasťou 
alebo príslušenstvom poistenej stavby.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy 
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.

6. Hnuteľné veci mimo miesta poistenia
Pre poistené vlastné hnuteľné veci sa dojednáva, že 
za miesta poistenia sa okrem miest poistenia 
uvedených v poistnej zmluve rozumejú aj adresné 
miesta poistenia na území Slovenskej republiky, na 
ktorých poistený na základe písomnej zmluvy 
vykonáva objednanú činnosť.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.

7. Veci dopravované v MV
Pre poistené vlastné hnuteľné veci, pre ktoré je 
dojednané poistenie pre prípad poškodenia poistenej 
veci poistným nebezpečenstvom odcudzenie, ktorým 
sa pre účely tohto bodu rozumie krádež vozidla, 
krádež vlámaním sa do vozidla a lúpežné prepadnutie, 
sa dojednáva, že pokiaľ sú poistené veci z 
prevádzkových dôvodov prevážané vlastným 
motorovým vozidlom, pod vlastným menom a na 
vlastný účet poisteného, za miesto poistenia sa 
považuje aj vnútorný priestor vlastného motorového 
vozidla nachádzajúceho sa na území Slovenskej 
republiky.
Z poistenia odcudzenia poskytne poisťovateľ poistné 
plnenie len za podmienky, ak sa poistené veci v dobe 
poistnej udalosti preukázateľne nachádzali v 
batožinovom alebo nákladnom priestore riadne 
uzatvoreného a uzamknutého motorového vozidla. 
Ďalej sa dojednáva, že pokiaľ nebude motorové 
vozidlo umiestnené na nepretržite stráženom 
parkovisku, poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v 
prípade, že k poistnej udalosti došlo v čase medzi 6. 
až 22. hodinou.
Za nákladný priestor sa nepovažuje voľná ložná 
plocha alebo priestor zabezpečený plachtou.

Nárok na poistné plnenie nevzniká v tých prípadoch, 
keď k vniknutiu došlo nezisteným spôsobom, napr. 
bez stôp násilia, použitím zhodného kľúča.
Poistenie v zmysle tohto sa nevzťahuje na zbrane a 
strelivo a na veci, ktoré sú uvedené v čl. I., bod 4., 
písm. a), b), c) VPP PPKL 14 a na obsah automatov 
uvedený v čl. I., bod 4., písm. f) VPP PPKL 14.
Ďalej sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné 
plnenie aj v prípade, ak k poškodeniu alebo zničeniu 
poistenej veci došlo v dôsledku dopravnej nehody a 
zároveň bola táto dopravná nehoda prešetrená 
políciou. Za dopravnú nehodu sa pre účely tohto 
poistenia nepovažuje poškodenie dopravného 
prostriedku iba dopravovanými vecami. Poistenie sa 
dojednáva aj pre prípad odcudzenia dopravovaných 
vlastných hnuteľných vecí, ak k odcudzeniu došlo v 
súvislosti s dopravnou nehodou motorového vozidla 
vykonávajúceho predmetnú dopravu. Právo na 
poistné plnenie vznikne poistenému len za 
predpokladu, že poistený bol pri poistnej udalosti 
zbavený možnosti sa o poistené veci starať.
Poistenie v zmysle tohto sa nevzťahuje na zbrane a 
strelivo a na veci, ktoré sú uvedené v čl. I., bod 4., 
písm. a), b), c) VPP PPZ 14 a na obsah automatov 
uvedený v čl. I., bod 4., písm. f) VPP PPZ 14.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.

8. Stavebné súčasti a anténne systémy
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie poistné 
krytie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej 
veci -  stavebných súčastí a anténnych systémov -  
poistným nebezpečenstvom víchrica.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy 
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 700 € so spoluúčasťou 30 €.

9, Búrlivý vietor
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie 
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným 
nebezpečenstvom víchrica, sa dojednáva rozšírenie 
poistného krytia pre prípad poškodenia alebo zničenia 
poistenej veci poistným nebezpečenstvom búrlivý 
vietor.
Búrlivým vetrom sa rozumie prúdenie vzduchu 
dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť 60 km/hod., 
resp. 16,6 m/s a viac.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy 
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
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10. Dym
Pre poistené stavby, vlastné hnuteľné veci a vlastné 
zásoby sa dojednáva rozšírenie poistného krytia pre 
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci 
poistným nebezpečenstvom dym.
Dymom sa rozumejú rozptýlené pevné čiastočky vo 
vzduchu ako výsledok nedokonalého spaľovania, 
náhle uniknuté zo zariadenia na vykurovanie, sušenie, 
spaľovanie alebo varenie v dôsledku ich poškodenia, 
nesprávnej obsluhy alebo poruchy, nachádzajúcich sa 
v mieste poistenia. Poistenie sa však nevzťahuje na 
škody vzniknuté dlhodobým pôsobením dymu.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.

11. Zámky vstupných dverí
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie 
poistného krytia o náhradu nákladov na výmenu 
cylindrickej vložky zámku vstupných dverí, ak ku strate 
kľúča došlo v súvislostí s poistnou udalosťou.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.

12. Veci zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a 
historickej hodnoty

Pre poistené vlastné hnuteľné veci sa dojednáva 
rozšírenie poistného krytia pre prípad poškodenia 
alebo zničenia poistenej veci -  vlastných vecí 
zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty -  
poistnými nebezpečenstvami, ktoré boli dojednané pre 
poistené hnuteľné veci.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
súhrnný limit poistného plnenia za jedno poistné 
obdobie podľa tohto oddielu A. Majetkové poistenie je 
3.000 €.

B. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Nižšie uvedené dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, dopĺňajú znenie poistnej 
zmluvy a všeobecných poistných podmienok a vzťahujú sa na poistenie dojednané podľa Všeobecných 
poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.

Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného v 
rozsahu VPP VZ 14, poistenie sa rozširuje aj o pripoistenia, uvedené pod poradovými číslami 1., 2., 3. a 4. tejto 
časti Superdoložky ProFi 2014.

1. Poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú odcudzením vecí vnesených a 
odložených

Poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu VPP VZ 
14 sa rozširuje aj o zodpovednosť za škodu vzniknutú 
odcudzením vnesených a odložených vecí.
Veci vnesené sú veci, ktoré boli ubytovanými fyzickými 
osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré 
boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí 
alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané poistenému 
alebo niektorému z pracovníkov poisteného.
Odložené veci sú veci tretích osôb, ktoré boli odložené 
na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa 
obvykle odkladajú v prípade ak je s prevádzkou 
činnosti uvedenej v poistnej zmluve spravidla spojené 
odkladanie vecí.
Poistenie sa však nevzťahuje na akékoľvek motorové 
vozidlá; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a 
mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, 
neosadené perly a drahokamy, šperky a klenoty; 
vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné 
dokumenty predstavujúce finančnú (nominálnu) 
hodnotu, cenné papiere a ceniny; veci zvláštnej

kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a 
zbierky a kľúče.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy za 
škodu zodpovedá zamestnanec poisteného alebo iná 
osoba vykonávajúca činnosť pre poisteného. 
Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že 
škodová udalosť bola bezodkladne nahlásená polícii. 
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy poistná 
udalosť nastala na území Slovenskej republiky. 
Poistenie sa dojednáva v rámci poistnej sumy a 
spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti za 
škodu v základnom rozsahu s limitom plnenia 350,00 
€ na jedno poistné obdobie.

2. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením 
alebo zničením

Odchylne od čl. II. ods. 1. VPP VZ 14 sa dojednáva, 
že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu 
vzniknutú tretej osobe inak ako úrazom tejto osoby 
alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo 
zničením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve 
alebo v užívaní.
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Predpokladom vzniku práva na plnenie z poistenia v 
rozsahu tohto ustanovenia je, že ku vzniku škody 
(škodová udalosť) došlo v dobe trvania poistenia v 
súvislosti s poistenou činnosťou alebo vzťahmi z tejto 
činnosti vyplývajúcimi.
Poistenie sa však nevzťahuje na zodpovednosť za 
škodu vzniknutú omeškaním splnenia zmluvnej 
povinnosti.
Ďalej sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za 
schodok na finančných hodnotách, ktorých správou 
bol poistený poverený, a na zodpovednosť za škodu 
vzniknutú pri obchodovaní s cennými papiermi. 
Poistenie sa rovnako nevzťahuje na zodpovednosť za 
škodu spôsobenú poisteným ako členom 
predstavenstva či dozornej rady akejkoľvek obchodnej 
spoločnosti.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová 
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v 
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri 
poistení zodpovednosti za škodu v základnom 
rozsahu.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 350,00 € na 
jedno poistné obdobie.

3. Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach 
užívaných poisteným

Odchylne od čl. III. ods. 1. písm. g) VPP VZ 14 sa 
dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť 
za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.
Poistenie sa však nevzťahuje na škody vzniknuté 
opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením a 
chybnou obsluhou vyššie uvedených vecí, tiež na 
škody vzniknuté na akýchkoľvek motorových 
vozidlách, ktoré poistený užíva.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody vzniknuté 
stratou veci.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová 
udalosť nastala na území Slovenskej republiky. 
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v 
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri

poistení zodpovednosti za škodu v základnom 
rozsahu.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1000,00 € na 
jedno poistné obdobie.

4. Poistenie náhrady nákladov zdravotnej 
poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej 
poisťovne

Odchylne od poistných podmienok VPP VZ 14 sa 
ustanovuje, že poistenie sa vzťahuje:
a) na náhradu nákladov vynaložených zdravotnou 
poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech 
zamestnanca poisteného,
b) na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou 
poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v 
prospech zamestnanca poisteného, v dôsledku 
pracovného úrazu alebo choroby z povolania 
zapríčineného/nej nedbanlivostným protiprávnym 
konaním poisteného.
Toto poistenie sa však vzťahuje len na prípady, keď sa 
na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo 
pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady na 
zdravotnú starostlivosť alebo náklady vynaložené 
Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho 
poistenia viažu, vzťahuje zákonné poistenie 
zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovnom 
úraze alebo chorobe z povolania, za predpokladu, že v 
dobe trvania poistenia došlo k pracovnému úrazu 
alebo bola zistená choroba z povolania.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová 
udalosť nastala na území Slovenskej republiky. 
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v 
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri 
poistení zodpovednosti za škodu v základnom 
rozsahu.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1000,00 € na 
jedno poistné obdobie.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, 
maximálny súhrnný limit poistného plnenia za 
jedno poistné obdobie podľa tohto oddielu B. 
Poistenie zodpovednosti za škodu je 1.000 €.

Táto Superdoložka ProFi 2014 nadobúda účinnosť 27.6.2014.

Generáli Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0850 111 117, 
e-mail: aenerali@aenerali.sk. www.aenerali.sk. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, 
č. ú.: 0048134112/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX. Spoločnosť patrí do 

skupiny Generáli, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.
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Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 16.02.2018 

Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku

Miesto poistenia 1 - ZBERNÝ DVOR TRNOVEC - okres: Skalica , obec: TRNOVEC , k. ú.: Trnovec ■ č. 
parcely: 814/1.814/2.988/16
1. Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:

10-15 min.

2. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak 
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková 
činnosť?
Nie

5. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia 
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), 
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od 
poisťovaných vecí?
Nie.

7. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym 
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne 
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9. Je v mieste poistenia trvalé možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?
Nie.

11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo 
v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.

12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?
Nie.

13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?
Nie.

14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult 
centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

Miesto poistenia 2 - ZBERNÝ DVOR PRIETRŽKA - okres: Skalica . obec: PRIETRŽKA . k. ú.: Prietržka . č. 
parcely: 539/1
1. Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:

10-15 min.

2. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak 
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková 
činnosť?
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Nie

5. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia 
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), 
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od 
poisťovaných vecí?
Nie.

7. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym 
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne 
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9. Je v mieste poistenia trvalé možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?
Nie.

11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo 
v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.

12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?
Nie.

13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?
Nie.

14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult 
centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

Poistenie stavieb

Stavby 1 - ZBERNÝ DVOR TRNOVEC - oplotená betónová plocha so vstupnou bránou určená na zber 
separovaného komunálneho odpadu , stojisko kontajnerov .
1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistná aj u iného poisťovateľa?

Nie.

2. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je 
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?
Áno.
Riadne prevádzkovaná stavba je taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účel vzhľadom na druh a popis 
stavby v zmysle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného/poistníka alebo inej 
oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

4. Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5. Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov -  počet a výšku škôd v EUR (aj keď 
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

Stavby 2 - ZBERNÝ DVOR PRIETRŽKA - oplotená betónová plocha so vstupnou bránou určená na zber 
separovného komunálneho odpadu , stojisko kontajnerov .
1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistná aj u iného poisťovateľa?

Nie.

2. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je 
v prevádzkyschopnom stave?
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3. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná? 
Áno.

Nie.

Riadne prevádzkovaná stavba je taká stavba, ktorá je využívaná na svoj účel vzhľadom na druh a popis 
stavby v zmysle listu vlastníctva, a/alebo sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného/poistníka alebo inej 
oprávnenej osoby viac ako 30 hodín týždenne.

4. Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5. Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov -  počet a výšku škôd v EUR (aj keď 
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

V Trenčín dňa: 16.02.2018

Ing Vladimír Kočárik, konateľ

Podpis (a pečiatka) poistníka

Združenie obcí ViHSKV
908 63 Radošovce 188 

IČO: 37 847 465
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GENERÁLI

Záznam o finančnom sprostredkovaní a informácie finančného agenta 
k dojednávanému neživotnému poisteniu
v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní 

a finančnom poradenstve v platnom znení

Klient /  potenciálny 
klient

(ďalej len „klient")

o .  \
Číslo poistnej zmluvy
(vyplniť dodatočne po uzavretí poistnej zrr

2hCSQ85Q'!b/b

Finančný agent

Meno a priezvisko/obchodné-foena 
Adresa trvalého pobvtu/sírllr i ^ - f ^
Klient je:

□ neprofesionálny klient (fyzická osoba, ktoré, je poskytované Im. sprostredkovane pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov 
^profesionálny klient (všet«y iné V r t !  osoby a Všetky právnické osoby
POZOR! V prípade, že nie je uvedené o akého l^lienta iď^važu jen teJO jen ta  za neprofesionálneho.

Meno a priezvisko/obchodné meno. . . Ip M H

lei domac'-ostii

Adresa trvalého pobytu/sídlo:.... ............... ............. . . ^ w   ̂ _
Miesto podnikania (ak je odlišné od adresy pobytu): A .
Finančný agent je zapísaný v zozname viazaných finančných agentov v podregistri h
poistenia s registračným číslom (zápis v zozname je možné overif na stránke www.nbs.sk): ....

/f...................

i i i m r m :

Informácie 
o sprostredkovaní

Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia na základe výhradnej písomnej zmluvy s jednou 
finančnou inštitúciou: Generáli Poisťovňa, a. s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava (ďalej len 
„poisťovateľ'). Finančný agent prehlasuje, že nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní poisťovateľa a poisťovateľ ani 
osoba ju ovládajúca nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného agenta.

Znalosti, 
skúsenosti 

a fin. situácia

Vvniňa h a  A en t nerr,á žiadne znalosti a skúsenosti s poistením
u neprofes5 klienta °  Klient má resp: mal d° iednané Poistenie (aké) ........................................................................
_________ *________□ Klient vyhlasuje, že finančnému agentovi poskytol informácie o svojej finančnej situácii.

Potreby 
a požiadavky 

klienta

Klient má záujem o uzatvorenie poistenia kvôli:
□  krytie škôd na nehnutefnom majetku (byt/dom)
□  krytie škôd na hnutefnom majetku (domácnosť)
□  odškodnenie v prípade škôd na majetku alebo zdraví tretích osôb
□  krytie škôd spôsobených inej osobe prevádzkou motorového vozidla

□  krytie škôd vzniknutých poškodením, zničením, stratou 
alebo krádežou motorového vozidla

□  iné..

□  iné..

Vyhlásenie
klienta

Vypĺňa sa iba 
v prípade, ak klient 
odmietne poskytnúť 

informácie

□  Klient vyhlasuje a akceptovaním návrhu na uzavretie poistnej zmluvy potvrdzuje, že odmietol poskytnúť 
finančnému agentovi informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach s poistením pričom trvá na uzavretí 
poistnej zmluvy.

□  Klient vyhlasuje a akceptovaním návrhu na uzavretie poistnej zmluvy potvrdzuje, že odmietol poskytnúť 
finančnému agentovi informácie o svojej finančnej situácii, pričom trvá na uzavretí poistnej zmluvy.

Odporúčané
poistenia

Odporúčaný produkt (názov produktu)

Odporúčaný druh poistenia: 
^Poistenie majetku

□  Poistenie domu

poistná suma; ............................€
□  Poistenie bytu

poistná suma; .......................... €

□  Poistenie domácnosti

poistná suma; ............................€

□  Poistenie zodpovednosti

poistná suma: ............................€

□  Povinné zmluvné poistenie
poistná suma: .........................

□  Havarijné poistenie
poistná suma; ............

□  Iné poistenie
€ poistná suma; ..

. Q D .Celková výška ročného poistného:.............L..^..j.....>rrížrž...'................€

Iné odporúčania finančného agenta klientovi resp. iné informácie poskytnuté klientom:

Poučenie- Následkom uzavretia poistne, zmluvy je povinnosi poistovateía poskytnut v rozsahu dojednanom v poistne, zmluve a/alebo v_ zmluvnej dokumentacr plnenie ak 
nastane poistná udalost ? poistnik lé povinný platif poistné. Bližšie práva a povinnosti zmluvných straň su uvedene v poistne) zmluve, vo všeobecných poistných podmienkach 
S ^ a  a dokumentoch kto ré ’ sú neoddäiteinou súčasfou poistne, zmluvy. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je u poistovateía zabezpečený naéhacim 
^kon tro lným  me-hanizmom vytvoreným v súlade so zákonom č.8/2008 Z. z. o poisfovnictve v platnom znen.. Pri výkone poisfovacej činnosti te poistovatel povinný dodržiavaj 
zákon č 8/2008 Ž  z o poisfovnictve a podlieha dohladu Národne, banky Slovenska. Finančný agent pnjíma za finančne sprostredkovanie peňazne/ nepenažne p ln e n e  Klien, môže 
oo 'iada f finančného a"enta o oznámenie výšky peňažného alebo nepeňažného plnenia, ktoré pn,ima za sprostredkovanie finančnej služby. Na postup finančného agenta pn finančnom 
K m s ľre V k o v ^ t^ m o ž T e ^ o d a ľp is o m n ú ^ s fa ž n o s f adresovanú pcsfovatelov, na adresu uvedenú v tomto zázname. Zo stažnost, mus, byt zrejme, kto ,u podava a aké, vec, sa 
Nka Poľstov^ľel oude kvalifikovanú stažnosf vybavoval najneskôr do 30 dni odo dňa jej doručenia ooistovatefovi. Podrobnejšie podmienky vybavovania s tažnostisu umiestnene na 
intemetovej stránke poistovateía. na www.generali.sk a v onslušných cestných podmienkach. Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia |é možne nes.t súdnou cestou depo po 
s ú h S S  odochTtránm im osudnym  vyrovnaním na základe zákona č. 420/200- Z. z. o mediacu v platnom zneni. Klient akceptovaním návrhu poistne, zmluvy potvrdzuje že bol pred 
uzavretím poistnej zmluvy jasne, zrozumitelne v dostatočnom  rozsahu oboznámený so všetkými povinnými resp. vyžiadanými inform acmpíhrsujaae so zákonom č. 166/2009 Z _z. a klient 
za-oveň potvrdzup že potreby a požiadavky, ktoré uviedol v tom to zázname, sú pravdivé a úplne. Klient zároveň akceptovaním n á v ^ p o is .n e n zm lu vy  potvrdzuje, že bol oboznámený 
J o ľd a a w ý m ilľá le ž ito s ta m i návrhu na uzavretia poistnej zmluvy a so všeobecnými poistným, podmienkami tykajúcim, sa vybraného poistného produktu a dokumentmi ktone su 
Ä  Ä S  ňávrh t na - - t u t  poistne,

finančný agent oprávnený požadoval od klienta p o s k y Z Í ^ |0 ^ 3 ® S l^ c P ^ l5 ! ^ a T S w »  u f^ o v  v rozsahu/tfodla § 31 zákonaVý 186/5009] a zároveň je aj bez súhlasu 
dotknute, osoby Ueto údaje oprávnený spracúvat, z i s k H V c i U ^ ^ c ^ - r j v p iÄ f j ^ Ä ^ a  a M tí ty ý m  zaznamŽnavanim dokladov totožnosti v ro isahuj nevyhnutnom na dosiahnutie 
účelu spracúvania Odporúčané poistenia a pripoistenia z údajov Poskytnutých klientom: Aie su M va^ym io dpo ručan tm  alebo pokynom
pre klienta. Akceptovaním tohto záznamu o finančnom s p rc s tre d k ^ a iý k J w it n a g g o m .e . že pokiaí Neodpovedá*pravdivo naí otázky W tč n á h o  agenta, uviedol nepravdivé 
údaie alebo zamlčal niektoré Dodstatné skutočnosti, vystavuje sa'nťÄVcpécénstvu.'že finančný agent nesprávne vyhodnttti jeho skutočne potreby a/z\o\\ pre klienta produkty, ktorá 
nemusia zodpovedat jeho poziadavKam. Klient sa môže podlá svojho uváženia o ^ j^ p o rú č a n ý c h  produktov odchýlit. F fiančný í#en t bude po ftyčo va t pódia rozhodnutia k lienta.!

M 5 . Cí i .■ U M  ž
dňa podpis klienta podpis finančného agen zástupcu poistovateía

General. Po-slovňa a. s uamačské cesta 3,A, 841 04 Bratislava. Slovenská republika. ICO: 35 709 332, DlC 20210004S7, 1C 3PH: SK20210004B7, www.ienerali.sk. zapísaná v obeh. registri 
Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sa. vložka č. 1325/B. Spolcčnost patri do skupiny Generáli, ktorá ,e uvedená v Taliansko- zozname sKucm poistovn, vedeným IVASS.__________________
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