Poistná zmluva
číslo: 0808024044
Ú činnost poistenia:

od 01.07.2015 (0:00 h)

do 30.06.2019 (24:00 h)

Hlavný poistite ľ : KOOPERATIVA poistov ňa, a.s. Vienna lnsurance Group
Centrála spolo čnosti
Štefanovi čova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika

v zastúpení:

Mgr. Branislav Bízik
Ľubica Puškárová

, riaditel agentúry pre maklérov
, key account manager

00585441
I ČO:
SK7020000746
l Č DPH:
Bankové spojenie Slovenská sporite ľňa, a.s.
Č íslo účtu
SK25 0900 0000 0001 7512 6457
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vl. č. 79/B
Bankové spojenie: Slovenská sporite ľňa, číslo ú čtu: 0175126457 10900
(dalej len ,,hlavný spolupois ťovatel s podielom 70%)

a
Spolupoistovate ť : KOMUNÁLNA poistov ňa a.s. Vienna lnsurance Group
Sídlo: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Zastúpená: Ing. Ján Pavlík, zástupca riadite ľa úseku neživotného poistenia
Radoslav Koprda, obchodný riadite ľ
i Čo:
31 595 545
SK7020000746
DPH:
iČ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vl. č. 3345/B
(dalej len ,,ved ľajší spolupois ťovatel s podielom 30%)

a
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra

v zastúpení:

Mgr. art. Ján Greššo

štatutárny zástupca

00164895
I Č O:
Bankové spojenie
Č íslo ú čtu
(dalej len ,,poistníkipoistený)
uzatvárajú

pod ľa § 788 a nasledujúcich Ob čianskeho zákonníka a Rámcovej dohody č. 0112015 túto zmluvu
o poistení ( ďalej len zmluva). Sú časťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky ( ďalej len
VPP), osobitné poistné podmienky (dalej len OPP), zmiuvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré
upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmiuvné strany v tejto zmluve dohodli.

Súhrn poistného

Cislo
vlozk

Poiste
ne
ano
nie

Druh

-

1.

Živelné poistenie

áno

2.

Poistenie proti odcudzeniu a vandalizmu
nezisteny pachatel

áno

3.

Poistenie elektroniky

4.

.
Celkova poistna
suma v EUR
.

Rocne
poistne
vEUR
.

54 357 036,01

8153,56

196000,00

465,50

áno

33 194,00

199,16

Poistenie strojov

áno

33 194,00

199,16

5.

Poistenie zodpovednosti za škodu

áno

300 000,00

1 671,00

6.

Poistenie skla

áno

4500,00

225,00

Celkové ro č né poistné v EUR:

10 913,38

Platenie poistného
1. Poistený plat ĺ poistné na ú čet hlavného spolupoistovatela prevodným príkazom:
Bankové spojenie:
Č íslo ú čtu
Konštantný symbol:
Variabilný symbo!:

Slovenská sporitel ň a, a.s.
SK2509000000000175126457
3558
0808024044

2. Splatnost poistného: poistné sa bude platit štvrtro č ných splátkach a je splatné nasledovne:
Splátka
Splátka
Splátka
Splátka

poistného
poistného
poistného
poistného

2
2
2
2

728,35 EUR
728,35 EUR
728,35 EUR
728,35 EUR

-

je
je
je
je

splatná
splatná
splatná
splatná

15.07.
15.10.
15.01.
15.04.

príslušného kalendárneho roka.
príslušného kalendárneho roka.
príslušného kalendárneho roka.
príslušného kalendárneho roka.

Hlásenie poistných udalostí
Poistnú udalost poistený hlási bez zbyto čného odkladu telefonicky na Centrálny dispe č ing
škäd -tel. 0850 111 577.

Ďalšie dojednania
1. Táto zmluva nadobúda platnost d ň om jej podpísania oprávnenými zástupcami ú častníkov
zmluvy a ú činnosť d ň om 1.7.2015 pri čom minimálne de ň pred ú č innostou musí byt
zverejnená na webovom portáli poistníka a to v rozsahu a späsobom ur čeným platnými
právnymi predpismi.

2.

Akéko ľvek zmeny a dopinky tejto zmluvy je možno vykonáva ť iba formou p ĺsomných
a očíslovaných dodatkov podp ĺsaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán, ktoré budú tvori ť neoddelitelnú sú časť poistnej zmluvy.

3.

V zmysle § 800 Ob čianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie mäže vypoveda ť
poistený alebo pois ťovň a do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná
lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

4.

Poistné obdobie je 1 rok.

5.

Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia podmienkami Rámcovej dohody č. 0112015,
príslušnými VPP, ustanoveniami Ob čianskeho zákonníka, zákona č. 9512002 Z.z.
o poisťovníctve a o zmene a dopinení niektorých zákonov, zákona č. 38112001 Z.z.
a dalšími súvisiacimi predpismi.

6.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetk spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo
v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedäjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor
rozhodne vecne a miestne príslušný súd ur čený pod ľa procesných právnych predpisov
Slovenskej republiky.

7.

Dojednáva sa, že hlavný pois ťovateľ a ved ľajší spolupois ťovatelia sa podielajú v pr ĺpade
vzniku poistnej udalosti na poistnom pinení v pomere: KOOPERATIVA pois ťovň a, a.s.
Vienna lnsurance Group 70%, KOMUNALNA pois ťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group
30%. V rovnakom pomere majú nárok na príslušnú časť poistného z tejto zmluvy.

8.

Poistná zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých poistený obdrž ĺ 2
vyhotovenia a poisťovňa 2 vyhotovenia.

9.

Platnosťou a ú činnosťou tejto zmluvy dochádza k zrušeniu poistnej zmluvy
č. 0802008441.

V............................................,d ň a

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Mgr. art. Ján GreŠŠo
Štatutárny zástupca

V Bratislave, d ňa

KOOPERATIVA poistov ňa, a.s.
Vienna lnsurance Group
Mgr. Branislav Bízik
riadite ľ agentúry pre maklérov

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna lnsurance Group
Ľubica Puškárová
key account manager

Vložka č. 1
k poistnej zmluve

č . 0808024044

Ú činnosť poistenia
od 01.07.2015 (0:00 h)
do 30.06.2019 (24:00 h)

Živelné poistenie
1. Poistenie sa vztahuje na:
a)
b)

Súbor budov, hál a stavieb, vedený v ú čtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na agregovanú
poistnú sumu 51 273 971,83 EUR
Súbor hnute ľného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez E Čv, vedený
v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 3 083 064,18 EUR

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú vPp pre poistenie majetku Č .MP 106 a oPP - poistenie veci
pre prípad živelných udalostí Č. Ž 156.
Dohodnutý minimálny rozsah poistenia pre nehnute ľný a hnute ľ ný majetok.
Komplexné živelné riziko - Škody spásobené:
a. požiarom,
b. výbuchom,
c. priamym alebo nepriamym úderom blesku,
d. nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho Časti alebo jeho nákladu
e. víchricou - min. 65 km/h.
f. povod ňou alebo záplavou,
g. ľadovcom,
h. náhlym zosúvaním pády, zrútením skál alebo zemín, pokia ľ k nim nedošlo v súvislosti s priemyselnou
alebo stavebnou Činnostou,
i. zosúvaním alebo zrútením lavín,
j. pádom stromov, stožiarov a iných premetov, ak nie sú sú častou poškodenej poistenej veci,
k. zemetrasením s ú činkami stanovenými min. 5. stup ňom Eurápskej makroseizmickej stupnice (EMS
98)
1. vodou unikajúcou z pr ĺvodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a z vodovodných
zariaden í,
m. kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo dia ľkového kúrenia,
n. hasiacim médiom samovo ľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
o. kvapatinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatiza čných zariadení
p. chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariaden ĺ a rozvodov,
q. hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dásledku živelnej udalosti,
r. atmosférickými zrážkami, ľadovcom alebo snehom
s. nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dásledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do
120 hodín od vzniku živelnej udalosti
t. nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dásledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do
120 hodín od vzniku živelnej udalosti,
u. dymom vznikajúcim pri požiari,
v. zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spásobené povod ňou alebo
w. katastrofickým lejakom,
x. krádež poistených hnute ľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie
uvedenými
náhodnými udalostami,
y. ľadochodmi, prívalom bahna,
z. nárazom dopravného prostriedku,
aa. záplavou následkom búrkového pr ĺvalu,
bb.tarchou snehu a námrazy,
cc. spätným vystúpením vody z kanaliza čného potrubia ak bolo sp čsobené atmosférickými zrážkami
alebo katastrofickým lejakom
dd. poškodením prívodného potrubia vodovodného zariadenia, odvádzacieho potrubia, potrubia Či telies
vykurovacích alebo solárnych systémov, ak k nemu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo
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zamrznutím vody v nich

3. Adresa rizika:
Pod ľa ú čtovnej evidencie
4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Roč né poistné
v EUR
a) 0,15 %o (promile) z poistnej sumy

51 273 971,83 EUR

7691,10

b) 0,15%o (promi!e) z poistnej sumy

3 083 064,18 EUR

462,46

Celkové ro č né Doistné v EUR:

S. Spoluú časti:
Pre všetky body: 0,00 EUR

8153.561

Vložka č. 2
k poistnej zmluve

Ú činnosť poistenia
od 01.07.2015 (0:00 h)

Č . 0808024044

do 30.06.2019 (24:00 h)

Poistenie pre prípad odcudzenia
l. Poistenie sa vztahuje na:
a) Súbor hnute ľ ného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez E ČV, vedený
v ú čtovnej evidencii poisteného, na prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu 30 000,00 EUR
b) Peniaze, ceniny, stravné lístky v trezore - na prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu 10 000,00 EUR
c) Preprava pe ň azí poslom, na prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu 3 000,00 EUR,
d) Poistenie pre pripad lúpeže, na prvé riziko, na poistnú sumu 3 000,00 EUR
Vandalizmus nezistený páchate ľ :
e) Súbor stavebných sú častí budov, hál a stavieb, vedený v ú čtovnej evidencii poisteného, na prvé
riziko, na agregovanú poistnú sumu 120 000,00 EUR
f) Súbor hnute ľného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez E ČV, vedený
v ú čtovnej evidencii poisteného, na prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu 30 000,00 EUR
2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia ur Č ujú VPP pre poistenie majetku Č . MP106 a oPP - poistenie pre
prípad krádeže veci Č . OV 206 a poistné podmienky dohodnuté v Rámcovej dohode Č . 0112015.
Poistené riziká:
•OPP ov 206, Č l. 11, bod 1 (základné poistenie) pre body a) - d),
•OPID ov 206, Č l. 11, bod 2a (vandalizmus - nezistený páchate ľ) pre body e) - f).
Späsob zabezpeČenia poistených vecí proti krádeži je uvedený v:
• ZD SZ 2 - Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, späsoby
zabezpečenia.
3. Adresa rizika:
Pre všetky body:

Pod ľa účtovnej evidencie

4. Sadzby a podklady pre výpo č et poistného:
Roč né poistné
v EUR

f

3,0 % (promile) z poistnej sumy

30 000,00 EUR

90,00

8,00 %o (promile) z poistnej sumy

10 000,00 EUR

80,00

10,00 %o (promile) z poistnej sumy

3 000,00 EUR

30,00

3,50 %o (promile) z poistnej sumy

3 000,00 EUR

10,50

1,5 % (promite) z poistnej sumy

120 000,00 EUR

180,00

2,5 % (promile) z poistnej sumy

30 000,00 EUR

75,00

Celkové ro č né poistné v EUR:

465,50

5. Spoluú časti:
Pre všetky body: 0,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podie ľa týmito sumami z poistného pinenia.

Vložka č . 3
k poistnej zmluve

č . 0808024044

U č innos ť poistenia
od 01.07.2015 (0:00 h)
do 30.06.2019 (24:00 h)

Poistenie elektroniky

1. Poistenie sa vztahuje na:
a) Súbor elektronických prístrojov a zariadení, vedených v ú čtovnej evidencii poisteného, na
prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu 33 194,00 EUR

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia ur čujú vPP pre poistenie majetku č . MP 106, oPP poistenie strojov a elektroniky OPP SE 307 a podmienky dojednané v Rámcovej dohode
č . 01/2015.

3. Adresa rizika:
Pre bod a):

Podla ú čtovnej evidencie

4. Sadzby a podklady pre výpo čet poistného:
Ro č né
poistné
v EUR

1

a) 6 %o(promile) z agregovanej poistnej sumy

33 194,00 EUR
Celkové ro č né ooistné v EUR:

5. Spoluú časti:
Pre bod a): 0,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podiela týmito sumami z poistného pinenia.

199,16
199.16

Vložka č . 4
k poistnej zmluve

Č.

0808024044

Ú č innost poistenia
od 01.07.2015 (0:00 h)
do 30.06.2019 (24:00 h)

Poistenie strojov

1. Poistenie sa vztahuje na:
a) Súbor strojov, prístrojov a zariadení, vedených v ú čtovnej evidencii poisteného, na prvé
riziko, na agregovanú poistnú sumu 33 194,00 EUR.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia ur čujú vPP pre poistenie majetku č .MP 106, oPP pre
poistenie strojov a eloektroniky OPP. SE 307, Zmluvné dojednania pre poistenie pojazdných
strojov a zariaden ĺ ZD PST-2 a poistné podmienky dojednané v Rámcovej dohode č . 01/2015.

3. Adresa rizika:
Pre bod a) :

Podla ú čtovnej evidencie

4. Sadzby a podklady pre výpo čet poistného:
Ro č né poistné
v EUR
33 194,00 EUR

199,16

Celkové ro č né Doistné v EUR:

199.16

a) 16 %o (promile) z agregovanej poistnej sumy

S. Spoluú časti:
Pre bod a): 0,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podiela týmito sumami z poistného pinenia.

Ú činnosť poistenia

Vložka č. 5
k poistnej zmluve

od 01.07.2015 (0:00 h)

č . 0808024044

do 30.06.2019 (24:00 h)

Poistenie zodpovednosti za škodu
i. Poistenie (základné riziká) sa vztahuje na:

a) zodpovednos ť poisteného za škodu, ktorá vznikne inému v súvislosti s činnosťou poisteného
alebo vztahom poisteného na základe Výpisu z obchodného registra platného v dobe
dojednania poistenia, ak poistený zodpovedá za škody v däsledku svojho konania alebo
vztahu z doby trvania poistenia, na poistnú sumu 300 000,00 EUR, ktorá je limitom pinenia
poisťovne pre jednu a všetky poistné udalos ť. Sú časťou (automaticky krytá v základnom
poistení) je aj následná finan čná škoda - ušlý zisk.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia ur čujú VPP pre poistenie zodpovednosti za škodu č. zP 606
a pre výrobkovú zodpovednosť ZW 656 a poistné podmienky dojednané v Rámcovej dohode
č. 0112015.
3. Adresa rizika: územie Slovenskej republiky ako aj územie ostatných eurápskych štátov okrem

Turecka

4. Sadzbv a nodkladv ore vvoo čet ooistného:
agregovaná poistná suma
Sadzba v %o
EUR

Koeficient

Územie

Limit pl.

Koef.

spoluú čast

a)1 300000 , 00

Roč né
poistné
v EUR
1671,00

Celkové roč né poistnév EUR:

S. Spoluú časti:
Pre všetky body: 0,00 EUR

Poistený sa na každej poistnej udalosti podie ľa týmito sumami z poistného pinenia.

1 671,00

Ú činnosť poistenia

Viožka č . 6
k poistnej zmluve

od 01.07.2015 (0:00 h)

č . 0808024044

do 30.06.2019 (24:00 h)

Poistenie skla

1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) Súbor skiel, na prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu 4 500,00 EUR

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia ur č ujú vPP pre poistenie majetku Č . MP 106 a oPP - poistenie skla
Č . SK 256 a poistné podmienky dojednané v Rámcovej dohode Č . 0112015.

3. Adresa rizika:
Pre bod a):

Pod ľa ú čtovnej evidencie

4. Sadzby a podklady pre výpo čet poistného:
Roč né poistné
v EUR
a) 150 %o (promile) z agregovanej poástnej sumy

4 500,00 EUR

225,00

Celkové ro č né Doistné v EUR:

225.00

5. Spoluú časti:
Pre bod a): 0,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podie ľa týmito sumami z poistného pinenia.

