
POISTNÁ ZMLUVA 

 

uzatvorená podľa ust. § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „poistná zmluva“) 

 

s účinnosťou 

od         

 

do         

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

so sídlom : Žellova 2, 829 24  Bratislava 
IČO: 30 796 482 
DIČ: 20 21 904 456 

Vedený v Registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
účet číslo: IBAN SK57 8180 0000 0070 0019 8055 
zastúpený: Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., predsedníčka úradu 
(ďalej len „poistník“ alebo „poistený“) 

 

a 

 

.............................................. 

so sídlom................................... 

IČO: ............................ 

DIČ: ............................. 

IČ DPH: ......................... 

bankové spojenie: ......................................... 

číslo účtu: IBAN ............................................   

zastúpený: ................................................................................................ 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..................., oddiel: Sa, vložka č.: ............. 

(ďalej len „poistiteľ“ alebo „poisťovateľ“ a spolu s poistníkom ďalej len „zmluvné strany“) 

 

 

Preambula  

 

Poistník a poistiteľ uzatvárajú túto poistnú zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré 

realizoval poistník v súlade s § 117 a násl. Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“)  

postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou prostredníctvom prieskumu trhu na poskytnutie 

služby „POISTENIE MAJETKU“. 

 

 

Článok I. 

PREDMET POISTNEJ ZMLUVY 

 

1. Predmetom poistnej zmluvy je povinnosť poistiteľa poskytnúť poistníkovi poistenie majetku proti 

živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky 

a poistenie skla a povinnosť poistníka platiť poistné v zmysle článku VI. tejto poistnej zmluvy.   

 

2. Poistenie sa dojednáva pre veci, ktoré sú majetkom poistníka a nachádzajú sa v správe poistníka 

a sú vedené v účtovníctve alebo v majetkovej evidencii, prípadne poisťovaný majetok je ku dňu 



uzatvorenia poistnej zmluvy zverený do správy poistníkovi. Ďalej sa poistenie môže vzťahovať 

aj na veci, ktoré má poistník  v dočasnom užívaní na základe zmluvy a pre cudzie veci, ktoré 

má vo vlastnej účtovnej alebo inej evidencii,  prípadne prevzaté/užívané na základe zmluvy. 

 

3. Poistiteľ sa poistnou zmluvou zaväzuje poskytnúť v dohodnutom rozsahu plnenie, ak nastane 

škodová udalosť, s ktorou je v tejto poistnej zmluve spojená povinnosť poistiteľa plniť.  

 

4. Škodovou udalosťou je  udalosť ktorá môže byť dôvodom vzniku práv poisteného na poistné 

plnenie poisťovateľa. 

 

 

Článok II. 

POISTNÁ SUMA, SPÔSOB POISTENIA  

 

1. Náležitosti poistnej zmluvy ako je najmä poistná suma, spôsob poistenia, výška poistného pre 

jednotlivé predmety poistenia, ročné poistné sadzby a spoluúčasti sú súčasťou prílohy č. 1 tejto 

poistnej zmluvy. 

 

2. Pod pojmom poistná suma sa rozumie poistná hodnota veci.  

 

3. Poistenie majetku je dojednané na nové ceny. Pri poistení na nové ceny sa nebude brať do úvahy 

miera opotrebenia a poisťovateľ uhradí primerané náklady na opravu alebo znovuzriadenie 

poškodenej alebo zničenej veci až do výšky nákladov na jej znovunadobudnutie ku dňu vzniku 

škodovej udalosti, zníženú o cenu použiteľných zvyškov, najviac však poistnú sumu stanovenú 

v poistnej zmluve. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.  

 

4. Pod pojmom „poistenie na 1. riziko” sa rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým 

obnovením poistnej sumy' - ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na 1.riziko nastala 

škodová udalosť' a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovateľ automaticky obnoví 

poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovateľ urobí 

stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia 

za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. 

Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške. 

 

5. Súčasťou poistnej zmluvy budú vždy všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VOP“) 

poisťovateľa pre tento druh poistenia, ktoré sú zároveň aj prílohou č. 2 tejto poistnej zmluvy, 

pričom dojednania tejto poistnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP poisťovateľa 

pre jednotlivé druhy poistenia.  

 

6. Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi VOP, osobitnými poistnými 

podmienkami (ďalej len „OPP“) ani zmluvnými dojednaniami (ďalej len „Zmluvné dojednania“). 

V prípade ak by VOP, OPP a Zmluvné dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek 

spôsobom menili alebo obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu poistenia podľa tejto 

poistnej zmluvy, majú ustanovenia definované v rozsahu podľa tejto poistnej zmluvy prednosť 

pred akýmikoľvek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo VOP, OPP a Zmluvných 

dojednaniach. 

 

7. Aktualizácia poistných súm sa bude vykonávať podľa potreby a požiadavky poistníka v priebehu 

poistného obdobia. Poistník si vyhradzuje právo pripoistiť, resp. odpoistiť poistený majetok 

v súlade s aktuálnym stavom formou prijatia dodatku k poistnej zmluve. 

 

8. Poistné pre jednotlivé druhy poistenia bude vyúčtované v ročných predpisoch poistného – 

vyúčtovanie poistného.  

 



9. Poisťovateľ poskytne nadštandardné podmienky poistného krytia a zvýhodnené sadzby pre 

poistníka. Poistné sadzby pre výpočet poistného a spoluúčasti sú záväzné a nemenné po celú 

dobu trvania poistnej zmluvy.  

 

10. Poistné plnenie z poistenia majetku sa poukazuje na účet poistníka. Vybavovací list – oznámenie 

o poistnom plnení bude zaslaný poistníkovi elektronicky a poštou. 

 

11. Poisťovateľ je povinný zasielať zoznam poistných udalostí poistníkovi ročne do 10-tich 

kalendárnych dní od ukončenia poistného obdobia. Súčasťou tohto zoznamu je vyhodnotenie 

aktuálnej škodovosti. 

 

 

Článok III. 

ROZSAH POISTENIA, PREDMET POISTENIA,  

OSOBITNÉ DOJEDNANIA A SPOLUÚČASTI 

 

1. Pre poistenie majetku je dojednané: 

 

1.1 Združené živelné poistenie 

1.2 Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky  

1.3 Poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu 

1.4 Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla 

 

1.1.1 Rozsah poistného krytia – združené živelné poistenie zahŕňa škody spôsobené: 

 

a) požiarom, 

b) výbuchom, 

c) priamym úderom blesku, 

d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho 

nákladu, 

e) víchricou – min. 75 km/h, 

f) povodňou alebo záplavou, maximálny ročný limit plnenia pre 1/všetky škody pre riziko 

povodeň, záplava je vo výške 4 000 000,00 EUR, 

g) zvieratami a vtáctvom, 

h) ľadovcom, 

i) náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti 

s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou, 

j) zosúvaním alebo zrútením lavín, 

k) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej 

veci, 

l) zemetrasením, 

m) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a 

z vodovodných zariadení vrátane poplatkov / vodné, stočné/ za vodu, ktorá unikla 

z vodovodného potrubia z akejkoľvek príčiny, 

n) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia, 

o) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia, 

p) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení, 

q) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov, 

r) hasením, strhnutím alebo evakuáciou  v dôsledku živelnej udalosti, 

s) atmosférickými zrážkami, ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré 

vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 72 hodín po skončení živelnej 

udalosti, 

t) dymom vznikajúcim pri požiari, 

u) zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo 

katastrofickým lejakom, 

v) krádež/ strata poistených hnuteľných vecí , ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie 

uvedenými náhodnými udalosťami, 



w) ľadochodmi, škody spôsobené v dôsledku deštruktívneho pôsobenia pohybujúcich sa 

ľadových krýh alebo ľadovej hmoty na poistenú vec, 

x) prívalom bahna, škody v dôsledku deštruktívneho pôsobenia hmoty s konzistenciou veľmi 

hustej tekutiny pohybujúcej sa smerom nadol na poistenú vec. Vznik takéhoto prívalu 

(prúdu) bahna je náhly a je zapríčinený prírodnými vplyvmi, 

y) spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickým zrážkami alebo 

katastrofickým lejakom, záplavou následkom búrkového prívalu, 

z) ťarchou snehu a námrazy, 

aa) nárazom dopravného prostriedku, nárazovou vlnou. 

 

1.1.2 Osobitné dojednania – združené živelné poistenie: 

 

a) Poistenie sa vzťahuje aj na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné 

konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe 

poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku. 

b) Dojednáva sa, že v rámci poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku je poistený aj 

majetok, ktorý je zaobstaraný z finančných prostriedkov fondu Európskej Únie.  

c) Dojednáva sa, že v rámci poistenia nehnuteľného majetku, poistenie sa vzťahuje aj na 

poškodenie alebo zničenie poistenej veci zvieratami a vtákmi. Poisťovateľ v prípade škody 

na nehnuteľnosti spôsobenej zvieratami a vtákmi poskytne poistné plnenie s ročným 

limitom plnenia 10.000 Eur. 

d) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a veci 

upevnené na vonkajšej strane budovy. 

e) Dojednáva sa, že poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na 

demontáž a remontáž ostatných nepoškodených a poškodených poistených vecí, vykonané 

v súvislosti so znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo 

stratených pri poistnej udalosti, náklady na posudkového znalca, náklady na hľadanie 

príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce, náklady spojené s dodatočnými 

projektovými a plánovacími prácami, náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami 

za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas víkendov a sviatkov, ako aj expresné príplatky, 

náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj Slovenskej 

republike, prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do opravy v Slovenskej republike  

aj v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo leteckej prepravy poškodenej veci alebo 

náhradných dielov. Pre tieto položky je v prílohe č. 1 stanovená samostatná poistná suma. 

f) Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia. 

g) Dojednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením územia, ktoré bolo 

spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží. 

h) Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody, ktoré vznikli v súvislosti 

so živelnou udalosťou, napr. poškodenie alebo zničenie majetku pri prácach na zmiernenie 

škody, škody spôsobené hasiacim médiom pri likvidácii požiaru a pod., nejedná sa o priame 

finančné škody.  

i) Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov 

vypracovaných na základe schválených cenníkov / schválené rozpočtové cenníky, ktoré 

používajú rozpočtové a projektové organizácie napr. CENKROS, CENEKON, ODIS/.  Ak 

poistený neuskutoční opravu poškodenej poistenej veci v zmysle predloženého rozpočtu 

poistiteľ vyplatí poistné plnenie max. 80 % rozpočtovaných nákladov na opravu vrátane 

DPH.  

j) Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia 

zahŕňa aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubí vrátene 

zariadení pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na 

potrubie, potrubí klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo parného kúrenia, 

teplovodných čerpadiel, solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia 

alebo zamrznutia potrubia.  

k) Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie so 

spoluúčasťou 30,00 Eur. 

l) Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie aj za 

uniknutú vodu do výšky 3 330,00 Eur za jednu poistnú udalosť, max. však 10 000, 00 EUR 

za poistné obdobie. Poisťovateľ pri takejto škode uplatní spoluúčasť 30,00 EUR. 



m) Dojednáva sa, že  poistením kryté sú aj budovy, na ktorých prebiehajú stavebné úpravy 

vrátane vecí v týchto budovách uložených. 

n) V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia len raz. 

Pod sériovou poistnou udalosťou sa pre účely tejto poistnej zmluvy rozumie viac po sebe 

nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným inventárnym číslom, 

ktoré majú spoločnú príčinnú súvislosť. 

o) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené lokálnym turbulentným 

charakterom vetra, vírmi vertikálneho alebo horizontálneho smeru prípadne účinkami 

malopriestorových turbulentných vírov s malým polomerom a krátkou dobou trvania, ktoré 

sa vyskytli v bezprostrednej blízkosti poškodeného objektu a na deštrukciu objektu mali 

zásadný vplyv. Pri poškodení objektu z uvedených príčin nie je rozhodujúce pre 

posudzovanie vzniku poistnej udalosti  aká rýchlosť vetra bola zaznamenaná v najbližšej 

meracej stanici SHMÚ, ale rozhodujúcim ukazovateľom je  prejav lokálneho deštrukčného 

účinku vetra na poškodenie objektu. 

p) Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade škody na stavebných súčastiach poskytne poistné 

plnenie so spoluúčasťou 30,00 Eur. Za stavebné súčasti budovy alebo stavby sa považujú 

veci, ktoré k nej podľa svojej povahy patria a nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa budova 

alebo stavba tým neznehodnotili. Spravidla ide o veci, ktoré sú k budove alebo stavbe pevne 

pripojené (napr. okná, dvere, priečky, obklady, inštalácie, podlahy, maľby stien, tapety...). 

q) Dojednáva sa, že v prípade zmien poistných súm jednotlivých predmetov poistenia v 

priebehu poistného obdobia budú tieto zmeny akceptované, ak agregovane nepresiahnu 

výšku 10% z dojednanej celkovej poistnej sumy za celý majetok. 

r) Ak dôjde k poistnej udalosti vo vnútri poistenej budovy, uhradí poistiteľ škodu: 

- vzniknutú v dôsledku prasknutia vodovodného potrubia alebo jeho poškodenia 

mrazom (vrátane nákladov na odstránenie škody a eventuálne. rozmrazenie), 

- spôsobenú mrazom (vrátane nákladov na odstránenie škody a eventuálne 

rozmrazenie) na vodovodnom zariadení, zariadení ústredného, etážového, 

diaľkového kúrenia alebo solárneho systému. 

s) Pri poistení hnuteľných vecí sa územná platnosť hnuteľných vecí – pracovných pomôcok 

(notebooky, mobily a iná elektronika) rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, 

adresa trvalého a prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie – všetko na území 

Slovenskej republiky a krajín Európskej únie) a pohybu (motorové vozidlá, vlaky, autobusy, 

lietadlá, plavidlá – všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie). 

t) Dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na majetok vo vlastníctve cudzích osôb aj vtedy, 

pokiaľ nebol  užívaný alebo prevzatý na základe písomnej zmluvy, pričom však musí byť 

nejakým spôsobom evidovaný v rámci účtovnej evidencie poisteného. 

u) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na poistený majetok, nachádzajúci sa priamo na 

úrovni podlahy v priestoroch budovy, na alebo pod úrovňou prízemného podlažia. 

v) Dojednáva sa, že poisťovateľ nebude vyžadovať inštaláciu spätných uzáverov, pokiaľ tieto 

neboli súčasťou projektu stavby. 

 

1.1.3 Predmet poistenia – združené živelné poistenie: 

 

a) súbor budov, hál, stavieb na novú cenu 

b) súbor hnuteľných vecí na novú cenu 

c) veci zamestnancov na 1. riziko 

d) odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady na 1. riziko vrátane:  

- náklady posudkového znalca,  

- náklady na hľadanie príčiny škody,  

- náklady na zemné a výkopové práce,  

- náklady  spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami,  

- náklady spojené s leteckou dopravou, 

- príplatkov  za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné 

príplatky 

 
1.1.4 Definícia pojmov – združené živelné poistenie: 

 

a) Povodňou sa pre účely tejto poistnej zmluvy rozumie definícia povodne v zmysle zákona č. 

7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a to najmä prechodné 



výrazné zvýšenie hladiny vodného toku, pri ktorom bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta 

vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva, platí to aj na stav, pri ktorom 

je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok a dochádza k zaplaveniu vnútornými 

vodami. Zároveň sa pre účely tejto poistnej zmluvy povodňou rozumie aj vyhlásenie II. 

stupňa povodňovej aktivity (stav pohotovosti) alebo vyhlásenie III. stupňa povodňovej 

aktivity (stav ohrozenia) v zmysle platných právnych predpisov. 

b) Záplavou sa pre účely tejto poistnej zmluvy rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá 

určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia. 

c) Dojednáva sa, že pod pojmom vodovodné škody sa rozumie škoda spôsobená: 

- vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení 

a z vodovodných zariadení vrátane poplatkov / vodné, stočné/ za vodu, ktorá unikla 

z vodovodného potrubia z akejkoľvek príčiny, 

- kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového 

kúrenia alebo zo solárneho systému následkom poruchy, 

- hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,  

- kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení, 

- chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov, 

- hasením, strhnutím alebo evakuáciou  v dôsledku živelnej udalosti. 

d) Vodovodným zariadením sa rozumie privádzacie (prívodné) a odpadové potrubie vrátane 

armatúr, pevne pripojené sanitárne zariadenia a zariadenia na ohrev vody. 

 

1.2.1 Rozsah poistného krytia - poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky: 
 

a) Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov, pojazdných pracovných strojov  a 

strojových zariadení , elektroniky vrátane technologického vybavenia budov, hál a stavieb 

akoukoľvek poistnou udalosťou, okrem výluk z poistenia, ktorá nastane nečakane a náhle 

a obmedzuje alebo  vylučuje funkčnosť poisteného stroja alebo elektroniky. 

b) Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.: 

- chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu 

nevzťahuje záruka výrobcu), konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky 

v období konštruovania stroja, vady materiálu a zhotovenia podľa stavu v období 

výroby stroja,  

- chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,  

- pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom, 

- nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch, 

- pádom stroja, 

- roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily, 

- skrat el. prúdom a iným  pôsobením el. prúdu /prepätie, indukčné účinky blesku/, 

- zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky 

- vniknutie cudzieho predmetu. 

 

1.2.2 Osobitné dojednania - poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky:  

a) Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia. 

b) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwerovej 

časti riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov 

programového vybavenia strojov. 

c) Pri poistení hnuteľných vecí sa územná platnosť hnuteľných vecí – pracovných pomôcok 

(notebooky, mobily a iná elektronika) rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, 

adresa trvalého a prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie – všetko na území 

Slovenskej republiky a krajín Európskej únie) a pohybu (motorové vozidlá, vlaky, autobusy, 

lietadlá, plavidlá – všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie). 

d) V prípade, že časti elektronického zariadenia, ktoré sa pri normálom používaní prirodzene 

rýchle opotrebujú alebo znehodnotia, napr. žiarovky, ventily, potrubia, pásky, gravírovacie 

valce, poistky, tesnenia, reťaze, pásy, laná, drôty, gumové pneumatiky, predmety zo skla, 

porcelánu alebo keramiky, siete, tkaniny alebo prevádzkové médiá (napr. mazivá, palivo, 

katalyzátory), tvoria súčasť poistnou udalosťou postihnutých elektronických zariadení, 

poistiteľ poskytne plnenie aj za tieto veci.  



e) Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na elektronike, elektronických súčiastkach 

a zariadeniach bez vonkajšej príčiny s ročným limitom plnenia 10.000 EUR. 

f) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na ultrazvukové zariadenia, kamery, fotoaparáty, 

notebooky a inú mobilnú elektroniku, optické zariadenia a optické káble - ako samostatné 

zariadenia resp. súčasti strojných a elektronických zariadení a technologické súčasti 

stavieb. 

g) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na snímacie, záznamové a zobrazovacie prvky 

strojných a elektronických zariadení. 

 

1.2.3 Predmet poistenia - poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky: 
a) Súbor strojných a elektronických zariadení, vrátane stavebných súčastí nehnuteľností  – na 

1. riziko 

 
1.3.1 Rozsah poistenia - poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu: 

 
a) Poistenie pre prípad odcudzenia, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa zmocnil 

poistenej veci nasledujúcim spôsobom: 

- do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na 

jeho riadne otvorenie, 

- do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom, 

- v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po 

sebe stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok 

- miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, 

ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, 

- do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie 

je určený na jej riadne otvorenie, 

- krádežou, resp. poškodením alebo zničením poistenej veci, pri ktorej páchateľ 

preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace poistenú vec pred 

krádežou, 

- krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané, 

pretože jeho odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v 

dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný, 

- lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému, jeho 

pracovníkovi alebo inej osobe násilie, alebo hrozbou násilia, 

- v súvislosti s vykonaním alebo pokusom o vykonanie krádeže alebo lúpeže bez 

ohľadu či k samotnej krádeži alebo lúpeži  poistenej veci došlo alebo nedošlo. 

 

 

1.3.2 Osobitné dojednania - poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu: 

 
a) Poistenie sa vzťahuje aj na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné 

konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe 

poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku. 

b) Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj “vnútorný a vonkajší vandalizmus. / zistený aj 

nezistený páchateľ/ 

c) Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve, resp. umiestnené na 

vonkajšej strane nehnuteľnosti sú zabezpečené pre prípad krádeže svojou polohou. Pod 

pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si 

vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok (čln, rebrík, vysúvacia plošina, korba vozidla a 

pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia použiť pracovné pomôcky (kliešte, zvárací prístroj, 

uhlova brúska a pod.) 

d) Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov 

vypracovaných na základe schválených cenníkov / schválené rozpočtové cenníky, ktoré 

používajú rozpočtové a projektové organizácie napr. CENKROS, CENEKON, ODIS/. 

e) Dojednáva sa, že poisťovňa bude pri poistných udalostiach akceptovať šetrenie Mestskou 

políciou a to do výšky škody  266,55 Eur. 

f) Dojednáva sa, že poistenie kryje aj odcudzenie elektroniky (napr. notebooky, mobily, 

tablety a iné) z motorového vozidla za podmienky, že motorové vozidlo bolo v čase poistnej 



udalosti uzamknuté a poistená elektronika sa nachádzala v kufri, alebo uzatvárateľnej 

priehradke motorového vozidla, 

g) Pri poistení hnuteľných vecí sa územná platnosť hnuteľných vecí – pracovných pomôcok 

(notebooky, mobily a iná elektronika) rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, 

adresa trvalého a prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie – všetko na území 

Slovenskej republiky a krajín Európskej únie) a pohybu (motorové vozidlá, vlaky, autobusy, 

lietadlá, plavidlá – všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie). 

h) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na DPH, ktorú je poistený povinný v zmysle 

zákona vrátiť do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za poistené veci v prípade poistnej 

udalosti. 

 
1.3.3 Predmet poistenia - Poistenie pre prípad odcudzenia: 

 

a) súbor hnuteľného majetku na 1. riziko, 

b) stavebné súčasti, súbor nehnuteľností vedených v účtovnej evidencii poisteného na 1. 

riziko. 

 

1.3.4 Predmet poistenia – Poistenie vandalizmu: 
a) súbor hnuteľného majetku na 1. riziko,   

b) stavebné súčasti, súbor nehnuteľností vedených v účtovnej evidencii poisteného na 1. 

riziko. 

 

1.3.5 Definícia pojmov – Poistenie pre prípad odcudzenia a poistenie vandalizmu: 
a) Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej 

veci spáchané inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že vnikne  do chráneného 

priestoru, prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia. 

b) Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spácha úmyselné poškodenie 

alebo zničenie verejne prístupnej poistenej veci. 

c) Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj 

estetické poškodenie poistenej veci – poškodenie sprejermi alebo grafitmi. 

 

 
1.3.6 Spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí proti odcudzeniu - Zabezpečenie 

vchodových dverí miestnosti/objektu: 
 

a) poistná suma do 5 000,00 Eur - uzamknutý objekt /bez špecifikácie uzamykacieho 

systému/  

b) poistná suma do 8 000,00 Eur - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a 

bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky, alebo bezpečnostný 

elektrický kartový zámok. 

c) poistná suma do 15 000,00 Eur - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu 

a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok, 

alebo dvojitý bezpečnostný elektrický kartový zámok. 

d) nad 15 000,00 Eur – trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna službu, alebo EZS 

(Elektronická zabezpečovacia signalizácia) napojená na  pult centrálnej ochrany mestskej 

alebo štátnej polície. 

Ostatné stavebné otvory sú zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné 

vniknúť  bez ich poškodenia. 

 
 

1.4.1 Rozsah poistenia - poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla: 
 
a) Poistenie sa vzťahuje pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci – sklo, sklenené 

výplne, fólie na sklách akoukoľvek náhodnou udalosťou, okrem  prípadov uvedených v písm. 

b) tohto bodu.. 

b) Poistenie sa nevzťahuje: 

- na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia poistnej zmluvy, 

- na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí, 

- pri montáži a demontáži  poistených vecí, 



- na škody ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác v mieste 

poistenia, 

- na škody vzniknuté výbuchom nálože, trhaviny, granátu alebo iných výbušných 

hmôt. 

 
1.4.2 Predmet poistenia - poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla: 
Súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla vypĺňajúceho vonkajšie otvory budovy (napr. okná, 

dvere), vrátane nápisov, bezpečnostných fólií a snímačov EZS. Súbor skiel pultov, vitrín, dvere vo 

vnútri budov, zrkadlá. Poistenie sa vzťahuje aj na rám, v ktorom je sklo osadené. Sklá so špeciálnou 

povrchovou úpravou (nápisy, maľby, gravírovanie, iná výzdoba na skle), svetelné a neónové nápisy 

a reklamy – na 1. riziko 

 

1.4.3 Osobitné dojednania 

a) Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné pulty, vitríny, 

sklenené steny  a steny z plexiskla. 

b) Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné reklamy, svetelné 

nápisy vrátane ich elektrickej inštalácie a nosnej konštrukcie. 

 
1 Prehľad poistných súm a spoluúčasti pre poistenie majetku je uvedený v prílohe č. 1 tejto 

poistnej zmluvy. 

 

2 Poistenie je dojednané so spoluúčasťami: 

- Združené živelné poistenie: 100,- Eur 

- Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky: 100,- Eur 

- Poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu: 100,- Eur 

- Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla: 0.- Eur 

 

3 Dojednáva sa, že v prípade zmien poistných súm jednotlivých predmetov poistenia v priebehu 

poistného obdobia budú tieto zmeny akceptované, ak agregovane nepresiahnu výšku 10% z 

dojednanej celkovej poistnej sumy za celý majetok.  

 

 

Článok IV. 

MIESTO POISTENIA 

 

1. Územná platnosť poistenia – poistenie majetku: Slovenská republika, s výnimkou územnej 

platnosti poistenia uvedenej v článku III. Bod 1.1.2, písmeno s), Bod 1.2.2, písmeno c), Bod 

1.3.2, písmeno g) poistnej zmluvy. 

 

 

Článok V. 

POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE A ZÁNIK POISTNEJ ZMLUVY 

 

1. Táto poistná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 48 mesiacov odo dňa jej 

účinnosti, a to odo dňa 25.02.2022. 

 

2. Poistným obdobím sa rozumie jeden technický rok. Poistné je bežné poistné. 

 

3. Na zánik poistenia sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, pričom k zániku 

poistenia môže dôjsť aj písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

 

Článok VI. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cena za predmet tejto poistnej zmluvy bola stanovená podľa poistných sadzieb uvedených 

v prílohe č. 1 tejto poistnej zmluvy, dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 



o cenách v znení neskorších predpisov, výsledkov verejného obstarávania, ktorého úspešným 

uchádzačom sa stal poistiteľ. 

 

2. Poistné sadzby pre výpočet poistného a spoluúčasti uvedené v prílohe č. 1 k tejto poistnej 

zmluve sú záväzné a nemenné po celú dobu trvania poistnej zmluvy. 

 

3. Poistné za celé obdobie trvania poistnej zmluvy, t.j. za obdobie 48 mesiacov, za predmet 

poistenia a všetky riziká predstavuje ...................................,- Eur (slovom: 

............................... a ..../100 eur). 

 

Riziko Ročné poistné v Eur 

Združené živelné poistenie XXXX 

Poistenie strojov, strojových zariadení 

a elektroniky 

XXXX 

Poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu XXXX 

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia 

skla 

XXXX 

Celkové ročné poistné za Poistenie majetku: XXXX 

 

4. Cena za predmet tejto poistnej zmluvy zahŕňa všetky náklady poistiteľa vrátane akýchkoľvek 

daní, poplatkov a iných súvisiacich služieb alebo ďalších nákladov poistiteľa alebo inej tretej 

osoby spojených s plnením tejto poistnej zmluvy. 

 

5. Poistiteľ vyhlasuje, že takto stanovená cena zahŕňa všetky jeho predpokladané náklady a 

primeraný zisk.  

 

6. Poistník bude ročné poistné uhrádzať poistiteľovi na základe predpisu poistného s 30 - dňovou 

lehotou splatnosti počítanej odo dňa riadneho doručenia predpisu poistného poistníkovi (ďalej 

len „predpis poistného“), pričom splatnosť prvej ročnej splátky je do 30 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy. Úhradou predpisu poistného sa na účely tejto poistnej 

zmluvy rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu poistníka v prospech účtu 

poistiteľa. V prípade, ak nastane omeškanie platby predpisu poistného z dôvodov na strane 

banky, nie je poistník po túto dobu v omeškaní so zaplatením poistného. Ak deň splatnosti 

predpisu poistného pripadne na deň pracovného pokoja, predpis poistného bude splatný 

v najbližší nasledujúci pracovný deň. Poistiteľ je povinný zaslať kópiu predpisu poistného na e-

mailovú adresu uvedenú v Čl. IX bode 11 tejto poistnej zmluvy. 

 

7. Forma platenia poistného: bezhotovostný platobný styk, bez zálohovej platby. Poistiteľ nemá 

nárok na preddavok na poistné. 

 

8. Spôsob platenia poistného: prevodným príkazom na úhradu, VS: číslo poistnej zmluvy. 

 

9. Platenie poistného: ročne  

 

10. Predpis poistného musí obsahovať: 

a) náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, 

b) číslo poistnej zmluvy,  

c) špecifikáciu ceny predmetu poistnej zmluvy, 

d) poistné obdobie 

 

11. V prípade doručovania predpisu poistného poštou je nevyhnutné predpis poistného zasielať 

doporučene v obálke označenej slovom „Predpis poistného“. Pri predpise poistného, ktorý nie je 

doručený osobne alebo doporučene nemožno vymáhať úroky z omeškania. 

 



12. V prípade, že predpis poistného nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto poistnej zmluve, 

poistník je oprávnený vrátiť predpis poistného poistiteľovi na doplnenie s uvedením nedostatkov, 

ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 

splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opraveného predpisu poistného poistníkovi. 

 

13. V prípade omeškania poistníka so zaplatením poistného z jednotlivého predpisu poistného má 

poistiteľ nárok na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej ustanovením § 3 nariadenia 

vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

 

14. Poistiteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku 

vyplývajúcu z poistnej zmluvy proti pohľadávke poistníka.  

 

Článok VII. 

POISTNÉ PLNENIE A JEHO SPLATNOSŤ 

 

1. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu poistiteľovi písomne oznámiť, že nastala škodová 

udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov  

a predložiť potrebné doklady, ktoré si poistiteľ vyžiada. VOP mu môžu uložiť aj ďalšie povinnosti. 

 

2. Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike a v mene euro (€) do 15 dní po uzavretí 

škodovej udalosti prípadu (len čo poistiteľ skončil šetrenie potrebné na zistenie rozsahu poistiteľa 

plniť). Šetrenie škodovej udalosti sa musí vykonať bez zbytočného odkladu; ak sa nemôže 

šetrenie o rozsahu a výške škody ukončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poistiteľ o poistnej 

udalosti dozvedel, je poistiteľ povinný, ak je základ nároku na poistné plnenie nesporný, na 

základe písomnej žiadosti poistníka poskytnúť primeraný preddavok. 

 

3. V prípade omeškania poistiteľa podľa predchádzajúceho bodu tohto článku prvá veta má poistník 

právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z výšky poistného plnenia za každý deň omeškania. 

 

4. Poisťovateľ zašle oznámenie o poistnom plnení na adresu poistníka poštou a súčasne 

elektronicky na emailovú adresu uvedenú v Článku IX. bode 10 poistenej zmluvy.  

 

 

Článok VIII. 

OCHRANA INFORMÁCIÍ 

 

1. Poistiteľ berie na vedomie, že poistník je povinnou osobou v zmysle zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“). 

 

2. Poistiteľ podpisom tejto poistnej zmluvy súhlasí s tým, že táto poistná zmluva a daňové doklady 

s ňou súvisiace budú zverejnené spôsobom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

 

 

Článok IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto poistná zmluva je uzatvorená v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

 

2. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po  jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, 

a to dňa 25.02.2022. 

 



3.  Vzťahy zmluvných strán touto poistnou zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

4. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 

formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej 

zmluvy.  

 

5. Akékoľvek nekonanie alebo omeškanie pri konaní smerujúcom k vynúteniu  

si plnenia zmluvnej strany z poistnej zmluvy druhou zmluvnou stranou sa nepovažuje za vzdanie 

sa práva podľa poistnej zmluvy, nemá vplyv na platnosť alebo účinnosť poistnej zmluvy alebo 

jej časti a ani na vynútiteľnosť práva vyplývajúceho z poistnej zmluvy. 

 

6. Každé ustanovenie tejto poistnej zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo vykonateľné, platné a 

účinné podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté 

ostatné ustanovenia poistnej zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti alebo 

neúčinnosti budú zmluvné strany  

v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo dodatkoch poistnej zmluvy, ktoré sú 

potrebné na realizáciu zámerov poistnej zmluvy a nahradia jej nevykonateľné, neplatné alebo 

neúčinné ustanovenia ustanoveniami vykonateľnými, platnými a účinnými, ktoré budú svojím 

zmyslom a účelom čo najbližšie zmyslu a účelu nevykonateľných, neplatných a neúčinných 

ustanovení poistnej zmluvy. 

 

7. Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri poskytovaní prístupu verejnosti k informáciám 

o stave / plnení tejto poistnej zmluvy, pričom poistiteľ sa zaväzuje neposkytovať informácie 

verejnosti, tlači ani iným médiám. Poistiteľ je povinný informovať poistníka o otázkach verejnosti 

alebo médií, a to bezodkladne po ich obdržaní, pričom akékoľvek informácie ohľadne tejto 

poistnej zmluvy je oprávnený poskytovať výlučne poistník.  

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti 

s ňou budú prednostne riešené vzájomnou dohodou zmluvných strán na úrovni štatutárnych 

orgánov. V prípade, že spor medzi zmluvnými stranami nebude možné urovnať dohodou, budú 

spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike. Zmluvné 

strany sa dohodli, že spory, ktoré z tejto poistnej zmluvy v budúcnosti vzniknú, je oprávnený 

rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla poistníka.  

 

9. Táto poistná zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých poistník obdrží dva 

rovnopisy a poistiteľ obdrží dva rovnopisy. 

 

10. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že finančné sprostredkovanie v zmysle ust. § 2 zákona č. 

186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva pre poistníka/ poisteného pri tejto 

poistnej zmluve samostatný finančný agent. Samostatného finančného agenta oznámi poistník 

úspešnému uchádzačovi. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že správa tejto poistnej zmluvy 

a likvidácia poistných udalostí z tejto poistnej zmluvy môže byť realizovaná pre poistníka 

prostredníctvom samostatného finančného agenta. 

 

11. Za osobu zodpovednú za plnenie poistnej zmluvy a kontakt so zodpovednou osobou druhej 

zmluvnej strany splnomocňuje :  

poistník: René Špír, tel: 0902 976 615, rene.spir@udzs-sk.sk 

 

poistiteľ: meno+priezvisko, tel./: ..............., ..................@.................  

 

12. Poistiteľ prehlasuje, že disponuje súhlasom alebo iným právnym základom podľa platných 

právnych predpisov na ochranu osobných údajov na to, že v rámci plnenia predmetu poistnej 

mailto:.................@.................
mailto:..................@.................


zmluvy poskytuje poistníkovi osobné údaje dotknutých osôb a že je schopný na žiadosť poistníka 

kedykoľvek predmetný súhlas predložiť alebo iný právny základ zdokladovať. 

 

13. Neoddeliteľnou prílohou poistnej zmluvy je:  

Príloha č. 1:   Tabuľka č. 1 (návrh na plnenie kritérií úspešného uchádzača) 

Príloha č. 2:  Všeobecné poistné podmienky a osobitné zmluvné dojednania pre jednotlivé 

predmety poistenia  

 

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že si poistnú zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej 

vyplývajúcich porozumeli, obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, poistná 

zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu 

z jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Bratislave, dňa ........................ V ......................., dňa ........................  

 

 

 

Za poistníka:       Za poistiteľa: 

 

 

 

 

 

................................................. 

Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M. 

predsedníčka úradu 

................................................ 

 

 

 

 


