
KOMUNÁLNA
POISŤOVŇA

VIENNA INSURANCE GROUP

Poistná zmluva

číslo: 4419010358
dodatok č. 2

Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Štefánikova 17, 821 02 BRATISLAVA

v zastúpení; Ing. Vladimírom Bakešom generálnym riaditeľom
a predsedom predstavenstva,
Mag.iur. Patrikom Skybom , členom predstavenstva

IČO: 31 595 545

zapísaná v Obcíiodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 3345/B 

(ďalej len „poisťovňa“)

A

Klient:

Mesto Žarnovica

MsÚ -  Žarnovica , Nám . SNP č. 33 , 966 81 Žarnovica 

V zastúpení: p. Kamil Danko -  primátor mesta 

IČO: 00321117

(ďalej len „poistený“ )

uzatvárajú Prostredníctvom spoločnosti Prvá Komunálna Finančná a.s. 
podľa rámcovej dohody č. RD-06/2017 pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti

za škodu právnických osôb.
Dodatok č. 2

Týmto dodatkom k poistnej zmluve 4419010358 sa dojednávajú nasledovné zmeny. 

S účinnosťou od 08.08.2018 sa mení poistná zmluva nasledovne:



Vložka Č.1 k PZ č. 4419010358 Združené živelné poistenie HM

a) Zaraďuje sa do poistenia : 
Súbor hnuteľného majetku na agregovanú poistnú sumu v hodnote : 
560.000,00 EUR

Súbor hnuteľného majetku, všetkých účtovných tried, vrátane DHM a OTE, inventáru a dopravných 
prostriedkov bez EČV, zásob, vedených v účtovnej evidencii poisteného na obstarávaciu cenu a hnuteľného 
majetku vedeného na podsúvahových účtoch a prevzatého hnuteľného majetku

spolu na agregovanú poistnú sumu = 560.000,00 EUR

Upravená poistná suma Ročné poistné 
EUR

a )  0,15 %o z agregovanej poistnej sumy 560.000,00 € 84,00 €

Celkové ročné poistné 84,00 €

Vložka č. 4 k PZ č. 4419010358 Poistenie strojov a elektroniky :

1. Poistenie sa vzťahuje na:

a) Stroje, prístroje, elektronické prístroje a zariadenia, vedené v účtovnej evidencii poisteného, vo všetkých 
účtovných triedach na novú cenu, na 1. riziko, na poistnú sumu

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platí a rozsah poistenia určuje rámcová dohoda, ďalej príslušné VPP a osobitné zmluvné dojednania, 
ktorými sa môže rozsah poistenia iba rozšíriť.

3. Adresa rizika:
Mesto Žarnovica +
Územie EU 

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

a) 11 ,00  %o (promile) z agregovanej poistnej sumy 25. 000,00 eur

Celkové ročné poistné v EUR: 275,00 eur

5. Spoluúčasti:

Pre bod a) 33,19 EUR.
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.



Zvláštne dojednania:

1.Poistením strojov a elektronil<y je kryté akékoľvek náhle a nepredvídané materiálne poškodenie alebo zničenie
elektronických zariadení a strojov.
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
- chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou 

(pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka výrobcu)
- pádom stroja alebo elektronického zariadenia
- roztrhnutím v dôsledku odstredivej sily,
- skratom elektrického prúdu a iným pôsobením elektrického prúdu 

( prepätie, indukčné účinky blesku),
- zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky
- vniknutím cudzieho predmetu

2. Dojednáva sa , že poistenie sa ďalej vzťahuje na škody;
a) Dojednáva sa, že pri poistení strojov a elektroniky sú kryté aj nasledujúce viacnáklady do výšky PS pre každú 

poistnú udalosť.

Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady vrátane;
-  nákladov posudkového znalca 

nákladov na hľadanie príčiny škody 
nákladov na zemné výkopové práce
nákladov spojených s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu 

a počas sviatkov, ako aj expresné poplatky
b) dojednáva sa, že pri poistení strojov a elektroniky sú kryté aj náklady na leteckú prepravu náhradných dielov 

a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia, do výšky PS pre každú poistnú udalosť.
c) dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudovaných v hardwarovej časti 

riadiacej, alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát záznamov programového vybavenia 
strojov.

d) dojednáva sa, že pri poistení elektroniky a strojov sú kryté aj nasledujúce viacnáklady do výšky organizáciou

zvolenej PS pre každú poistnú udalosť. Jedná sa o odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady vrátane
- nákladov posudkového znalca
- nákladov na hľadanie príčiny škody
- nákladov na zemné výkopové práce
- nákladov spojených s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, 

ako aj expresné poplatky .
e) dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na všetky elektronické zariadenia a stroje, ktorých dátum zaradenia 

do účtovnej evidencie jednotlivých organizácií je menej ako 8 rokov
f) poistením sú kryté aj stroje a elektronika, ktoré sú súčasťou budov poistených podľa prílohy č.1 tejto zmluvy.

Uvedené poistený neeviduje v triede 022 stroje, prístroje pretože sú vedené v účtovnej triede 021 budovy,
haly, stavby.

Ostatné riziká ( vandalizmus .krádež NM a podobne) sú poistené na poistnej zmluve ;4419010358 

Ostatné položky tejto zmluvy zostávajú nezmenené.

Ročné poistné za Dodatok č. 2 je 359,00 €

Alikvotné poistné od 08.08.2018 30.09,.2018 je vo výške 52,85 eur

V Žarnovici A dňa "f V NITRE dňa S - á » . i L o f ^  

pečiatka a podpis poisteného^ pečiatka a podpis poisťovne


