POISTNÁ ZMLUVA
číslo

8- 813- 002459
Zmluvné strany:

QBE Insurance (Europe) Limited
so sídlom Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC 3M 3BD Londýn,
Veľká Británia
konajúca prostredníctvom

QBE Insurance (Europe) Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
so sídlom: Štúrova 27, 042 80 Košice, Slovenská republika
IČO: 36 855 472
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 410/V

DIČ: 2022503131
v zastúpení:
a
ďalej len „poistiteľ“

IČ DPH: SK2022503131
Ing. Tomáš Kráľovič, senior underwriter konajúci na základe poverenia
Ing. Cyntia Benešová, senior underwriter konajúci na základe poverenia

a

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00 603 406
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
v zastúpení:
Ing. Ján Sandtner, starosta
ďalej len „poistený“ alebo „poistník“

uzatvárajú
v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka túto

poistnú zmluvu.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia podľa §5a zákona o slobode informácii v spojitosti s §47a
ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Technický rok.
Poistné obdobie:
Celková výška poistného za ročné poistné obdobie a zároveň poistné
Poistné:
za poistné obdobie je 4 895,52 EUR, poistné za prvé poistné obdobie
je 4 895,52 EUR.
Poistné je splatné v dvoch rovnomerných splátkach po 2 447,76 EUR
Splatnosť poistného:
so splatnosťou uvedenou na faktúrach, ktoré vystavuje poistiteľ.
Spôsob úhrady poistného: Poistník uhrádza poistné na účet poistiteľa č. 1100350301/8130
v Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, variabilný symbol
je 8813002459, konštantný symbol 3558.
Doba trvania poistenia:

Dojednaný rozsah poistenia
A. Poistenie majetku proti základným a doplnkovým živelným nebezpečenstvám, vodovodným
nebezpečenstvám, nárazu vozidla, nárazovej vlne a dymu
B. Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži
C. Poistenie majetku proti vandalizmu
D. Poistenie skiel
Miesta poistenia
v zmysle Prílohy č. 1
Klauzula: Poistenie na prvé riziko
(Automatické obnovenie poistnej sumy)
S prihliadnutím na podmienky, ustanovenia a výluky uvedené v Zmluvných dojednaniach alebo v poistnej
zmluve sa týmto dojednáva nasledovné:
1.
2.

Pri dojednaní poistenia na prvé riziko je poistná suma po dohode oboch zmluvných strán vedome znížená
pod poistnú hodnotu poisťovanej veci alebo súboru vecí. Poistná suma je v poistení na prvé riziko hornou
hranicou plnenia za jednu poistnú udalosť.
Pokiaľ v priebehu poistného obdobia v prípade poistenia na prvé riziko nastala poistná udalosť
a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poistiteľ automaticky obnoví poistnú sumu do jej
pôvodnej výšky na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poistiteľ urobí stanovením
doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť
poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Poistiteľ odpočíta doplatok
poistného od poistného plnenia. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy rovnaká.

Definícia limitu poistného plnenia
Limit poistného plnenia je horná hranica plnenia poistiteľa za jednu a všetky poistné udalosti za jeden
p o i s t n ý r o k.
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Oddiel A. Poistenie majetku proti základným a doplnkovým živelným nebezpečenstvám,
vodovodným nebezpečenstvám, nárazu vozidla, nárazovej vlne a dymu
Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami pre poistenie
majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám (ďalej len „ZD-VN“) a Klauzulou: Poistenie na prvé
riziko.
Poistenie v tomto oddiele sa vzťahuje na vecné škody na predmetoch č. 1, 2 spôsobené
nebezpečenstvami uvedenými v Článku 3., Článku 4. a Článku 5. ZD-VN. Poistenie predmetov
č. 1, 2 sa dojednáva s plnením na novú cenu.
P. č.
Predmet poistenia
1. Súbor nehnuteľného majetku
2. Súbor hnuteľného majetku (ihriská, šmykľavky)
Spoluúčasť poisteného
Na poistnom plnení v tomto oddiele
Poistné
Za poistenie v tomto oddiele

Poistná suma
9 822 961,00 EUR
102 031,00 EUR
Výška spoluúčasti
166,00 EUR
Ročné poistné
4 569,58 EUR

Pre poistné udalosti spôsobené povodňou, záplavou, víchricou a zemetrasením sa dojednáva
limit poistného plnenia vo výške 40% z poistných súm predmetov poistenia poistených
v Oddiele A. maximálne však 5 000 000,00 EUR.
Oddiel B. Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži
Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami pre poistenie
majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám, Zmluvnými dojednaniami o spôsobe zabezpečenia
poistenej veci pre prípad odcudzenia (ďalej len „ZD-O“) a Klauzulou: Poistenie na prvé riziko.
Poistenie predmetu č. 3 sa dojednáva pre poistné nebezpečenstvá v rozsahu čl. 6, bod 1
ZD-VN. Poistenie predmetu č. 3 sa dojednáva s plnením na novú cenu a zároveň na prvé riziko.
P. č.
Predmet poistenia
3. Súbor nehnuteľného majetku vrátane stavebných súčastí
Spoluúčasť poisteného
Na poistnom plnení v tomto oddiele
Poistné
Za poistenie v tomto oddiele

Upisovateľ:
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Poistná suma
3 300,00 EUR
Výška spoluúčasti
166,00 EUR
Ročné poistné
19,80 EUR
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Oddiel C. Poistenie majetku proti vandalizmu
Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami pre poistenie
majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám a Klauzulou: Poistenie na prvé riziko.
Poistenie predmetov č. 4, 5 sa dojednáva pre poistné nebezpečenstvá v rozsahu čl. 7 ZD-VN.
Poistenie predmetov č. 4, 5 sa dojednáva s plnením na novú cenu a zároveň na prvé riziko.
P. č.
Predmet poistenia
4. Súbor nehnuteľného majetku vrátane stavebných súčastí
5. Súbor hnuteľného majetku (ihriská)
Spoluúčasť poisteného
Na poistnom plnení v tomto oddiele
Poistné
Za poistenie v tomto oddiele

Poistná suma
19 952,00 EUR
8 300,00 EUR
Výška spoluúčasti
166,00 EUR
Ročné poistné
186,11 EUR

Oddiel D. Poistenie skiel
Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami pre poistenie
skiel (ďalej len „ZD-SKLO“) a Klauzulou: Poistenie na prvé riziko.
Poistenie predmetov č. 6 sa dojednáva pre poistné nebezpečenstvá v zmysle „ZD-SKLO“.
Poistenie predmetov č. 6 sa dojednáva s plnením novú cenu a zároveň na prvé riziko.
P. č.
Predmet poistenia
6. Súbor jednotlivých skiel a jednotlivé sklá
Spoluúčasť poisteného
Na poistnom plnení v tomto oddiele
Poistné
Za poistenie v tomto oddiele

Upisovateľ:
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12 000,00 EUR
Výška spoluúčasti
66,00 EUR
Ročné poistné
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SÚČASTI POISTNEJ ZMLUVY
Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú:
1. Všeobecné poistné podmienky (QIE 100/10/01)
2. Zmluvné dojednania pre poistenie majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám (QIE 335/10/01)
3. Zmluvné dojednania pre poistenie skiel (QIE 305/10/01)
4. Zmluvné dojednania o spôsobe zabezpečenia poistenej veci pre prípad odcudzenia
(QIE 201103e/10/01)

5. Príloha č. 1
6. Klauzula: Poistenie na prvé riziko
Táto poistná zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu
a jeden pre sprostredkovateľa poistenia.

PREHLÁSENIE POISTENÉHO
Prehlasujem, že:
− poisťované veci sú nepoškodené a v dobrom technickom stave;
− poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú poistnej hodnote poisťovaných vecí;
− inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované;
− nie som platiteľom DPH;
− všetky údaje uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú skutočnosti;
− bol som oboznámený so Všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami
a Klauzulou: Poistenie na prvé riziko;
− rozumiem všetkým ustanoveniam tejto poistnej zmluvy a súhlasím s nimi.
V Bratislave dňa ...............................

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

...........................................................
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Ing. Ján Sandtner
starosta

...........................................................
poistiteľ

...........................................................
poistiteľ
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