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  Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 411 008 390 
   
   

  Dňom účinnosti tohto dodatku sa znenie poistnej zmluvy č. 411 008 390 v znení jej neskorších dodatkov 
upravuje a nahrádza nasledovne:  

   
   

Účel 
vystavenia 

dodatku:  

  
Poistenie nových predmetov poistenia b), c) 
Aktualizácia poistnej sumy a výška poistného. 

   
   

Poistník / 
Poistený: 

 Centrum vedecko–technických informácii Slovenskej republiky 
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
IČO: 151882, DIČ: 2020798395 

   
   

Poisťovateľ:  Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 
IČO: 00 151 700,   DIČ: 2020374862,   IČ DPH: SK2020374862 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B 

   
   
  uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto poistnú zmluvu 
   
  Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb 

   
   

Poistné 
podmienky: 

 Toto poistenie sa dojednáva v rozsahu: 
Všeobecných poistných podmienok poistenia majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb  
(ďalej len VPP–M), s dňom účinnosti 1.1.2009, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy. 

   
   

Poistné 
obdobie: 

 Začiatok poistenia: 
03.09.2009 

00:00 h. 

Začiatok účinnosti 
dodatku č. 4: 
07.04.2014 

Poistné obdobie: 
1 rok 

 

Koniec poistenia: 
poistenie je dojednané 

na dobu neurčitú 
   
  Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať 6 týždňov pred koncom 

príslušného poistného obdobia. 
   

Miesto 
poistenia: 

  
Uvedené v Prílohe č. 1, 2, 3, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy. 

   
Predmet 

poistenia, 
poistná suma: 

 Predmet poistenia Poistná suma  
 a) hnuteľný majetok (multimediálne sady – projekt internetizácia vyučovacieho 

proscesu na ZŠ a SŠ) v zmysle evidencie  na miestach uvedených v Prílohe č. 1 488 451,04 EUR 

  b) hnuteľný majetok (didakticka technika – projekt Moderné vzdelávanie-digitálne 
vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety) v zmysle evidencie  na miestach 
uvedených v Prílohe č. 2 

1 366 424,64 EUR 

  a) hnuteľný majetok (výpočtová technika pre projekt Národná infraštruktúra pre 
podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK)v zmysle evidencie  na 
miestach uvedených v Prílohe č. 3 

7 580,82 EUR 

      
Poistná 

hodnota: 
 Pre predmety poistenia a), b), c) uvedené v tejto zmluve sa poistenie dojednáva v rozsahu VPP-M čl. 14 bod 1, 

písm. a) na novú hodnotu. 
   

Rozsah 
poistenia 

a poistené 
riziká: 

 

 Toto poistenie sa dojednáva v rozsahu: 
Všeobecných poistných podmienok poistenia majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len VPP–
M), s dňom účinnosti 01.01.2009, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy. 
 
Pre predmety poistenia a), b), c) tejto poistnej zmluvy je poistenie dojednané v rozsahu VPP-M: 
čl. 3 – ods. 1. - požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla (ďalej len FLEXA); 
čl. 4 – ods. 1. - víchrica a krupobitie; 
čl. 5 – ods. 1. - povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu; 
čl. 6 – ods. 1. – škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia; 
čl. 8 – ods. 1. - náraz  vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov.  
 
Pre predmety poistenia a), b), c) tejto poistnej zmluvy je poistenie dojednané v rozsahu VPP-M: 
čl. 7 – ods. 1. písm.  a) krádež, b) lúpež v mieste poistenia; 

   
Spoluúčasť:  Pre každú poistnú udalosť počas poistného obdobia sa poistenie dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 

166,00 EUR 
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Zmluvné 

dojednania: 

 1. Pre riziko poškodenia veci požiarom sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné v plnenie v rozsahu 
Poistných podmienok do výšky dojednanej poistnej sumy ak budú v čase vzniku škody dodržané všeobecne 
záväzné právne predpisy a technické normy. 
 
2. Pre riziko poškodenia veci vodou z vodovodného zariadenia 
sa dojednáva, že všetky poistené zásoby na prízemnom alebo podzemnom podlaží musia byť   uložené na 
paletách alebo minimálne 12 cm nad podlahou. 

3. Spôsoby zabezpečenia poistených vecí pre krádež, lúpež 
Všetky vstupy do priestoru, v ktorom sa nachádzajú poistené veci musia byť zabezpečené pevnými dverami, v 
zárubniach zabezpečených proti roztiahnutiu, uzamykateľnými bezpečnostnou profilovou cylindrickou vložkou 
alebo visiacim zámkom. Bezpečnostná profilová cylindrická vložka musí byť odolná voči vyhmataniu, vytlačeniu a 
chránená bezpečnostným štítom proti rozlomeniu. Uvedené uzamykacie systémy môžu byť nahradené 
mechanickými systémami podobnej alebo vyššej kvality. Ostatné otvory musia byť zabezpečené bežnými 
stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť  bez ich poškodenia. 
 
Pre riziko škôd spôsobených poistnou udalosťou je dojednané poistenie s ročným limitom poistného plnenia pre 
jednu a všetky poistné udalosti pre jedno a každé miesto poistenia max. 5 956,72 EUR. 
 
4. Poistenie sa nevzťahuje na veci uložené v budovách, ktoré sú poškodené a ktoré v dobe vzniku poistnej udalosti 
nie je možné prevádzkovo využívať k danému účelu alebo na tejto budove sú vykonávané stavebné úpravy - VPP-
M čl. 10, bod 7, písm. j). 
 
5. Upozornenie:  
V zmysle , čl. 17, ods. 1, VPP – M platí: Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma jednotlivej položky nižšia 
ako jej poistná hodnota, poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré je k výške škody v rovnakom pomere, ako 
poistná suma k poistnej hodnote. 
 
V súlade s čl. 20, ods. 1. písm c)  VPP-M, sa dojednáva  že, v prípade akejkoľvek zmeny v Prílohe č. 1, 2, 3 
poistník bezodkladne túto zmenu nahlási zaslaním aktualizovaného zoznamu – Prílohy č. 1, 2, 3 poisťovatelovi. 

   
Bežné 

poistné: 
 2 195,84 EUR  

   
Splatnosť 

poistného: 

 Bežné poistné je splatné v ročných splátkach, v termínoch do 03.09. príslušného poistného obdobia na účet: 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,  
Tatra banka, a.s.,  
Číslo účtu:   
Konštantný symbol: 
Variabilný symbol:  

   
Záverečné 

ustanovenia: 
 1. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 
2. Formy ukončenia tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú VPP-M. 
3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v zmluve sú úplné a pravdivé 

a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa dojednávaného poistenia. 
4. Poistník uzatvára zmluvu vo vlastnom mene. 
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť ostatných 

ustanovení. 
6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne podpísal. 
7. Poistník prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou o podmienkach uzavretia 

poistnej zmluvy v súlade s Opatrením Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 9. marca 2010 v zmysle § 37 ods. 
3 zákona č. 8/2008 Z.z. Uvedená informácia je k dispozícii na internetovej stránke poisťovateľa, na adrese: 
www.allianzsp.sk/pp_majetok_informacia  

8. Poistiteľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani 
žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu, ani 
neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by   

(i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo 
(ii) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo 
(iii) takéto poistné alebo iné plnenie alebo iná výhoda 
poistiteľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie 
spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, 
Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu 
akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného 
právneho predpisu Slovenskej republiky.  

9. Táto poistná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno 
vyhotovenie. 

   
Prílohy:   Príloha č. 1, 2, 3 – Miesto poistenia, poistná suma 

 Vyúčtovanie poistného 
 Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb 
 Uvedené prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 

http://www.allianzsp.sk/pp_majetok_informacia
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Vyhlásenie 
poistníka: 

 Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom 
systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich 
spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Súhlas 
sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje 
písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve. 

   
   
V Bratislave, dňa 3.4.2014 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.  Ing. Daniel Ďuračka  Pavel Ondačka 

generálny riaditeľ  vedúci referátu  
underwriting-majetok 

 underwriter 
Centrum vedecko-technických informácii  

Slovenskej republiky 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 

podpis a pečiatka poistníka podpis a pečiatka poisťovateľa 
   
   



 

 
 

Vyúčtovanie poistného k dodatku č. 4 k poistnej zmluve č. 411 008 390 
 
 

Poistník: Centrum vedecko–technických informácii Slovenskej republiky 
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
IČO: 151882, DIČ: 2020798395 

  
 

 
Miesta poistenia podľa zoznamu uvedeného v prílohe PZ

Poistené riziko Poistná suma 
(EUR)

Sadzba        
(‰)

Bežné poistné 
(EUR)

*FLExA + ** EC 1 862 456,50 0,566 1 054,15
Krádež vlámaním, lúpež, 1 862 456,50 0,613 1 141,69

2 195,84
2 195,84

Predmet poistenia

Bežné poistné celkom
Spolu

Hnuteľný majetok 
Hnuteľný majetok 

 
 
Poistené riziká:  
*  FLEXA – požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla 
 
**  Vybrané riziká (EC): víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky,  zosuv pôdy, lavína a 
ťarcha snehu, škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení, náraz vozidla, dym, rázova vlna pád predmetov.  
 

 
Bežné poistné je splatné ročne vždy do 03.09. príslušného poistného obdobia na účet  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., : 
 
Tatra banka, a.s.,  
Číslo účtu:  
Konštantný symbol: 
Variabilný symbol:  

 
V Bratislave, dňa 3.4.2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

...................................................................................... .............................................................................................. 
podpis a pečiatka poistníka podpis a pečiatka poisťovateľa 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 411 008 390 
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb 
 
Poistník / Poistený: 
Centrum vedecko–technických informácii Slovenskej republiky 
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
IČO: 151882, DIČ: 2020798395 
 
 
Poisťovateľ: 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 
IČO: 00 151 700, DIČ: 2020374862 IČ DPH: SK2020374862 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B 
 




