ProFi
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistná zmluva č.:

5720027160

Úvodné ustanovenia
1.

Účastníci

zmluvy

Generali Slovensko poisťovňa,

a.s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, Slovenská republika,
ICO: 35709332, DIC: 2021000487, IC DPH: SK 2021000487, zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l,
Oddiel Sa, vložka Č. 1325/B, zastúpená Melišová Petra(ďalej len .poisrovater')
Spoločnosť patri do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod Č. 26
a

DOMKO - Domov sociálnych

služieb

Park mládeže 3, 04001 Košice - Sever
ICO: 00696986
Potvrdenie o prideleni identifikačného čísla (ICO) a identifikácii v Štatistickom registri,
zastúpená: Ing. Vatra Martin, riaditeľ
(ďalej len .poistnik/poistený")
Uzavreli túto poistnú zmluvu o poisteni majetku a zodpovednosti

vydal Statistický úrad SR

za škodu.

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými
dodatkami, ďalej poistnými podmienkami, zmluvnými ustanoveniami, pripadne zvláštnymi dojednaniami poisťovateľa, ktoré sú prílohou
zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

2.

Prehl'ad uzavretých

druhov

poistenia

Poistenie Stavieb
Poistenie Prerušenia

DOMKO

prevádzky - strata nájomného

Domov sociálnych služieb
Košice. Park mládeže 3

Poistenie Hnuteľných ved
Poistenie Prerušenia prevádzky

1 7 -01- 2011

Poistenie Strojov
Havarijné Poistenie Strojov

Podac.e č/slo

Poistenie Elektroniky
Poistenie Všeobecnej

Prilohy
zodpovednosti

Poistenie Profesijnej zodpovednosti

3.

Sprostredkovatel'

poistenia

14

tillo sosu
VybavUje

za škodu
za škodu

(meno 1 názov, ziskateľské

číslo, kontakt):

Universal maklérsky dom a.s. 80010678
OJS - 00-60-10-16

Poistná zmluva

č.:

EDK Trenčin

5720027160

Kód produktu: PMS
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1.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Všeobecné

ustanovenia

1.1. Toto poistenie je neoddeliteľnou

súčasťou poistnej zmluvy nižšie uvedeného čísla.

1.2. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými
podmienkami
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 08 (ďalej len VPP VZ 08) a
zmluvnými ustanoveniami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a taktiež ustanoveniami tejto poistnej zmluvy.
1.3. Poistenie sa uzatvára pre pripad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe
v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve za podmienok uvedených vo VPP VZ 08.
1.4. V rámci poistnej sumy základného rozsahu
pripoistenia (doložiek) rozšíriť alebo zúžiť.

poistenia

a spoluúčasti

je možné

základný

rozsah

poistenia

na základe

1.5. Súčasťou tejto poistnej zmluvy sú aj prílohy:
Potvrdenie o pridelení identifikačného
1.6. Rizikové otázky:

čísla (ICO) a identifikácii v Štatistickom registri, Štatistický úrad SR, zo dňa 13.01.2010

C14 - počet osôb činných pre poisteného je vyšši ako 10
1.7. Podklad pre výpočet poistného:
2.

Odpovede
2.1.

počet opatrovaných

osôb = 60

na otázky poisťovateľa:

Je poisťovanou činnosťou prenájom alebo správa
- nieje

2.2.
2.3.

Počet zamestnancov v pracovnom pomere: 20
Má klient uzatvorené poistenie zodpovednosti aj u iného poisťovateľa ?
- nie.
2.4. Uveďte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov:
bez škôd
2.5. Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, poprípade predpokladané

príjmy v €

O
3.

Základný

rozsah poistenia

3.1.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
3.2. Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, sadzba S5, Q88.1 O, druh 16
3.3. Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území SR
3.4. Poistenie sa uzaviera na poistnú sumu 33 200,00 € so spoluúčasťou 15,00 €
3.5. Ročné poistné 33,00 €
4.

Pripoístenie
V rámci poistnej sumy a spoluúčasti uvedenej v bode 3. sa poistenie v základnom rozsahu rozširuje o nasledovné poistné riziká:
4.1. Poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením veci
Odchylne od čl. II. ods. 1. VPP VZ 08 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 užívani.
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 v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu
v základnom rozsahu.
Limit plnenia 10000,00 €
Ročné poistné 84,00 €

5.

Zvláštne
5.1.

6.

ustanovenia

Zmluvné
udalosti
poistnej
uvedená

strany sa dohodli, že nárok na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká len v prípade, ak v čase poistnej
bude poistení vlastniť právoplatný doklad (oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti), na základe ktorého v čase
udalosti bude oprávnený vykonávať činnosť, z ktorej zodpovednosť za škodu vrátane územného rozsahu je
v poistnej zmluve.

Rekapitulácia

lp.

č.

I Rozsah

Modifikácia

poistenia

Poistná zmluva č.: 5720027160

Kód produktu: PMS

IIDRIZ

I

Ročné poistné

v€
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02

Poistenie všeobecnej zodpovednosti
za škodu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na zdravi,
usmrtenim, poškoden im alebo zničenim veci

Začiatok

a doba trvania

33,00
84,00
117,00

Ročné poistné spolu
7.

008/741
V70A/763

poistenia

Toto poistenie sa v súlade s prislušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobim 12 mesiacov
(poistný rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 19.01.2011.
8.

Záverečné

prehlásenia

poistníka

Odpovede poistníka na otázky poisťovatefa a všetky ďalšie údaje ním uvedené pri tomto poisteni sa považujú za odpovede na
pisomné otázky poisťovatefa a poistník svojim podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť.
Poistnik svojim podpisom ďalej potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami uvedenými v bode 1.2, ktoré
tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
9.

Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú aj prílohy č. :
1. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 08
2. Potvrdenie o prideleni identifikačného čísla (ICO) a identifikácii v Štatistickom registri, Štatistický úrad SR, zo dňa 13.01.2010

Poistná zmluva č.: 5720027160

Kód produktu: PMS

strana 3 z 5

,l.
1.

Rekapitulácia poistenia
Spoločné

dojednania

pre všetky

poistenia

v tejto poistnej

zmluve

1.1. Poistenie dojednané podta tejto poistnej zmluvy (ďalej len zmluvy) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
všeobecnými poistnými podmienkami a ďalej zmluvnými dojednaniami a doložkami uvedenými pre jednotlivé poistenia.
Dojednania, ktoré nemajú písomnú formu a nie sú obsahom tejto zmluvy, sú neplatné.
1.2. Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov poistenia
lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

2.

Záverečné

do dvoch mesiacov

po uzavretí

poistnej zmluvy. Výpovedná

prehlásenia

Poistníklpoistený prehlasuje, že na všetky otázky poisťovateľa
všetky zmeny v nahlásených skutočnostiach.

odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovatel'ovi

Poistníklpoistený podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, že prevzal všetky všeobecné
sú označením alebo názvom (skratkou) uvedené v tejto poistnej zmluve a sú neoddeliteľnou

poistné podmienky a doložky, ktoré
súčasťou tejto poistnej zmluvy.

Ak je osoba poistnika odlišná od osoby poisteného, poistník prehlasuje, že oboznámil poisteného
podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi táto poistná zmluva.

so všeobecnými

poistnými

Zmluvné strany berú na vedomie, že akékoľvek ústne prehlásenia a/alebo písomné zmeny tejto poistnej zmluvy odchylné od
ustanovení predtlačených v tejto poistnej zmluvy a/alebo v jej dodatkoch sú neplatné.

Poistná zmluva č.: 5720027160

Kód produktu: PMS
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Rekapitulácia dohodnutého

J.

Por.č.

Dátum
začiatku
účinnosti

Názov poistenia

1

Živelné poistenie stavieb

nedojednané

2

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky - strata nájomného

nedojednané

3

Poistenie hnuteľných vecí

nedojednané

4

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky

nedojednané

5

Poistenie strojov a strojných zariadení

nedojednané

6

Havarijné poistenie strojov

nedojednané

7

Poistenie elektronických

nedojednané

8

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Ročné poistné celkom

4.

poistenia

zariadení

19.01.2011

za škodu

(€):

Ročné
poistné
v€

117,00
117,00

Splatnosť poistného
4.1.

Poisťovater má právo
poistenia sa pre účely
dopoistenia ďalšieho
miesta poistenia alebo

pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. Zmenou
tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia,
predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva,
zmena alebo dopoistenie ďalšieho
zmena spoluúčasti.

4.2.

Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne.

Druh poistného

bežné

Poistenie na dobu neurčitá:

od: 19.01.2011
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich

Ročné poistné spolu:

117,00 €

Dátum splatnosti poistného/splátok
v poistnom období:

19.01.

Výška splátky/ splátok poistného:

117,00 €

Bankové spojenie

číslo účtu

Konštantný symbol

3558

Variabilný symbol

5720027160

0048134112/0200

1

IBAN - SK 3502000000000048134112

Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy
v zmysle § 37 ods. 3 zákona Č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.
Poistná zmluva uzavretá v: Trenčíne

mesiacov (poistný rok)

Počet splátok:

písomne poskytnuté informácie

dňa: 05.01.2011

, riaditeľ

zástupcu Generali Slovensko poisťovne, a.s.
overeného uzatvorením tejto zmluvy

I

poistníka

DOMKO.
OOMOVSOCIÄLNYCH.SL~~IEB
Košice, Park mládeze c.•.•

Poistná zmluva

č.:

5720027160

Kód produktu: PMS
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~GENERAIl

IIii1ííSLOVENSKO
30-10-001 POD11 52300065741

80003716-1

Vážený klient
DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 632/3
040 01 KOŠICE - SEVER

Poistka
k zmluve č. 5230006574
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy

Poistenie malých a stredných podnikateJ'ov
Začiatok poistenia:

19.01.2010

Koniec poistenia:

19.01.2011

Poistník

DOMKO - Domov sociálnych služieb

IČO:
Číslo klienta:

00696986
5910527958

Adresa poistníka:

Park mládeže 632/3
040 01 Košice - Sever

0:00 hod
Poistený:

DOMKO - Domov sociálnych
služieb
00696986
5910527958

Toto polstenie se riadi Občianskym zákonníkom, poistnou zmluvou ustanoveniami Všeobecných poistných
podmienok, ktoré Vám boli odovzdané pri uzatvorení poistnej zmluvy a ktoré sú s príslušnými zmluvnými
dojednaniami neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk
Prajeme si, aby ste boli s našimi službarni spokojní.

Dňa: 10.2.2010

v

Dalšie údaje a informácie týkajúce sa poistnej zmluvy:
Doporučujeme Vám, aby ste si zmluvu a poistku uložili spoločne.

Poistné za splátku predstavuje:
Vinkulácia k poisteniu:

117,19 € /3 530,47 Sk
nebola vykonaná

Poistné bude platené v 1 splátke/splátkach vždy k 19. dňu l. mesiaca na účet poisťovne:

Peňažný ústav:
Číslo účtu:
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:

Všeobecná úverová banka a.s, SK
0048134112/0200
3558
5230006574

Pri poštovom styku
uvádzajte túto adresu:

Adresa našej agentúry a kancelárie, ktorá
Vaše poistenie spravuje:

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Plynárenská 7/C
824 79 Bratislava

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Plynárenská 7/C
824 79 Bratislava
Tel.:
Fax:

Vaše poistenie má v správe:

MELIŠ OVÁ Petra /80003716-1

Vznik prípadnej poistnej udalosti nahláste bez zbytočného odkladu osobne, telefonicky (na bezplatnom
telefónnom čísle 0800 104242), faxom (+421 2 5827 6100), prostredníctvom internetu (httt:l/www.gsl.sk)
alebo listom na uvedenú adresu.

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohto poistenia.

Genera.ll Slovensko poisťovňa, a. s., Plynárenská 7/e, 82479 Bratíslava ,Sloyenská republika, tel.; 0850 111117, fax: +421258276100
e-mail: qsl@qsl sk, www.qsl.s~ zapjsaná y Obchodnom reqistH Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1325/B,
It.;O: 35709332,
DIČ: 2021000487,
IČ DPH: SK2021 000487.
Spoločnosť patri do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Zozname skupin polstovnl vedeným ISVAP.

