Čiastková poistná zmluva č. 1 pre Projekt č. 7:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na
Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II
(NISPEZ II)
k Rámcovej dohode o poskytnutí poistenia majetku č.
1349/CVTISR/2014
uzavretá v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 51 zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zmysle príslušných
poistných podmienok a zmluvných dojednaní predmetnej Rámcovej dohody
medzi zmluvnými stranami:
1. Poisťovateľ:
Obchodné meno:
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Sídlo:
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republlika
Zastúpený:
Ľubica Puškárová, na základe plnomocenstva
IČO:
00 585 441
DRČ:
2020527300
Reg. č. z obchodného registra Oddiel: Sa, vložka č. 79/B
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:
Tel.č.:
02/57 370 330
Fax:
02/57 370 393
E-mail:
svolikova@koop.sk
Internetová adresa:
www.kooperativa.sk
(ďalej len „Poisťovateľ“)
2.Poistník a poistený
Obchodné meno:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČO DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:
Internetová adresa:
(ďalej len „Poistník“)

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej
republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
00151882
SK2020798395
Štátna pokladnica
SK05 8180 0000 0070 0006 4743
Register organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky
www.cvtisr.sk

Preambula
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Poistník je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky so sídlom v Bratislave. Poistník je zriadený Zriaďovacou listinou Ministerstva
školstva Slovenskej republiky s účinnosťou od 25. januára 2002.
Zmluvné strany uzatvárajú čiastkovú zmluvu za účelom poistenia majetku v rámci národného
projektu „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)“, kód ITMS: KONV: 26220220178;
RKAZ:
26240220083, Operačný program Výskum a vývoj (číslo zmluvy:
OPVaV/NP/1/2013, OPVaV/NP/2/2013
Uzavretá čiastková poistná zmluva (ďalej len „Zmluva“) je plnením Rámcovej dohody
o poskytnutí plnenia majetku č. 1349/CVTISR/2014 (ďalej len „Rámcová dohoda“) uzavretej
medzi Poisťovateľom a Poistníkom dňa 17.12.2014, ktorej podkladom bola úspešná ponuka
Poisťovateľa predložená do verejného obstarávania zverejneného výzvou na predkladanie
ponúk vo Vestníku úradu pre verejné obstarávanie na predmet zákazky: Poisťovacie služby –
časť 1) predmetu zákazky: Poistenie majetku.
Súčasťou tejto Zmluvy sú dojednania Rámcovej dohody a Všeobecné poistné podmienky
Poisťovateľa pre požadované poistenie majetku, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 Rámcovej
dohody, pričom dojednania Rámcovej dohody majú prednosť pred ustanoveniami poistných
podmienok Poisťovateľa.

Článok I.
Predmet Zmluvy

1.1 Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a
spôsob plnenia poistenia majetku (ďalej len „poistná služba“ alebo „poistné služby“) pre
prípad poškodenia alebo úplného zničenia spôsobeného živlom a požiarom (priame
a nepriame škody), vodou z vodovodných zariadení, škody spôsobené v dôsledku
poruchy rozvodných inštalačných sietí, vody z prívodných a odpadových potrubí, z
klimatizačného zariadenia, nárazu dopravného prostriedku, dymu, nadzvukovou vlnou, pre
prípad krádeže, lúpeže, vnútorného a vonkajšieho vandalizmu (zistený aj nezistený páchateľ)
a pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov a zariadení vrátane elektroniky skratom,
prepätím a indukčným účinkom blesku, vrátane poistenia aplikačného softvéru, ktorý nie je
zahrnutý v obstarávacej cene elektroniky, nosičov dát pevne zabudovaných v hardwarovej
časti riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosičov dát a záznamov
programového vybavenia strojov ako aj lom stroja, na obdobie odo dňa účinnosti tejto
Zmluvy v zmysle jej ustanovení, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a v jej
prílohách, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
1.2. Predmetom plnenia podľa bodu 1.1 je poskytnutie poistných služieb uvedených v
Prílohe č.1 - Rozsah plnenia tejto Zmluvy uzavretej medzi Poistníkom a Poisťovateľom podľa
článku VI. Rámcovej dohody.
1.3

Poisťovateľ plnenie Zmluvy bude realizovať vlastnými kapacitami.

Článok II.
Zmluvná cena a platobné podmienky

2.1 Cena predmetu Zmluvy je stanovená v EUR,v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky
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č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. V zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie služby od DPH oslobodené.
2.2 Cena za poskytnuté služby (poistné) je stanovená dohodou zmluvných strán na základe
výsledkov verejného obstarávania, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Poisťovateľ
a s ktorým bola uzavretá Rámcová dohoda. Poistná sadzba pre výpočet poistného za všetky
riziká 0,050 % uvedená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy je v súlade s poistnou sadzbou pre
výpočet poistného za všetky riziká podľa Prílohy č. 4 a č. 5 Rámcovej dohody.
2.3. Cena za poskytnuté služby zahŕňa všetky náklady Poisťovateľa vrátane akýchkoľvek
daní, poplatkov a iných súvisiacich služieb alebo ďalších nákladov Poisťovateľa alebo inej
tretej osoby spojených s poskytnutím služieb.
2.4. Poisťovateľ vyhlasuje, že takto dohodnutá cena zahŕňa všetky jeho predpokladané
náklady a primeraný zisk. Poisťovateľ súčasne vyhlasuje, že nepredpokladá s prihliadnutím na
všetky okolnosti akékoľvek ďalšie náklady, ktoré nie sú zahrnuté v tejto Zmluve a ktoré by
musel znášať Poistník.
2.5. Dohodnutá cena (poistné) za poskytované poistné služby bude hradená jednorázovo za
celú poistnú dobu trvania tejto Zmluvy z účtu Poistníka prostredníctvom štátnej pokladnice.
2.6
Faktúru Poisťovateľ doručí v troch rovnopisoch. Vzhľadom k tomu, že národný
projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja Operačný program
Výskum a vývoj, je zmluvnými stranami dohodnutá lehota plnenia finančného záväzku do 60
dní odo dňa doručenia faktúry Poistníkovi.
2.7
Poistník je oprávnený vrátiť Poisťovateľovi faktúru v lehote 5 pracovných dní odo dňa
jej doručenia, ak bude vyhotovená v rozpore s touto Zmluvou uzavretou na základe Rámcovej
dohody alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak neobsahuje vyúčtovanie
poistného do konca poistného obdobia s uvedením nesprávnych, resp. chýbajúcich údajov. V
takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením novej faktúry.
2.8
Dojednaním tejto Zmluvy, Poisťovateľ poskytne nadštandardné podmienky poistného
krytia a zvýhodnené sadzby poistného v súlade s Rámcovou dohodou.

Článok III .
Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania

3.1
Ak je Poisťovateľ v omeškaní s poskytnutím poistných služieb, má Poistník právo
uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny neposkytnutej služby za každý, aj
začatý deň omeškania.
3.2
Ak Poistník mešká s úhradou faktúry po termíne jej splatnosti, má Poisťovateľ právo
uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania,
v súlade s § 369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov. Poistník je povinný uhradiť úrok z omeškania do 15 dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy Poisťovateľa.
3.3
Poisťovateľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu do troch pracovných dní odo dňa
doručenia písomnej výzvy Poistníkom.
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3.4
Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej
porušením zmluvnch povinností.
3.5
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov z tejto Zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré
môžu mať vplyv na plnenie tejto Zmluvy.
Poisťovateľ sa zaväzuje, že bude s Poistníkom bez zbytočného odkladu rokovať o
3.6
všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces poskytnutia dohodnutých
služieb podľa tejto Zmluvy, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli
ohroziť dohodnutý termín pre poskytnutie služieb v zmysle tejto Zmluvy.

Článok IV.
Zodpovednosť za škodu

Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v
4.1
súvislosti s touto Zmluvou.
Poistník nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti Poisťovateľa bolo
4.2
spôsobené konaním Poistníka (napr. poskytnutie neúplných informácií) alebo nedostatkom
súčinnosti, ktorú bol Poistník povinný na požiadanie Poisťovateľa poskytnúť a napriek
opätovnej žiadosti ju neposkytol.
4.3
Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvných strán tejto Zmluvy je vylúčená v
prípade zásahu vyššej moci, pričom sa tým rozumie udalosť pri vynaložení všetky
starostlivosti nepredvídateľná a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľná alebo
okolnosť, ktorú zmluvná strana tejto Zmluvy odôvodnene nemohla ovplyvniť alebo predvídať
(vyššia moc). Uvedené platí pod podmienkou, že zmluvná strana odvolávajúca sa na vyššiu
moc bez zbytočného odkladu vynaloží všetko primerané úsilie s cieľom plniť svoje povinnosti
včas, na nápravu a odstránenie príčiny neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom rozsahu a
čo najkratšom čase. Lehoty plnenia sa po dobu trvania vyššej moci predlžujú o dobu jej
pôsobenia. Zmluvná strana odvolávajúca sa na vyššiu moc oznámi druhej strane jej zánik bez
zbytočného odkladu. Za vyššiu moc sa pre účely tejto Zmluvy považujú prekážky ako vojna,
mobilizáciu, revolúcia, vzbura, živelná pohroma, epidémia a ďalšie udalosti, ktoré uzná súd.

Článok V.
Doba platnosti a účinnosti Zmluvy

5.1
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.12.2015.
Zmluva je platná dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinná
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2001 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Článom VI.
Miesto a lehota plnenia

6.1

Miestom plnenia predmetu tejto Zmluvy je Bratislava.

6.2

Lehota plnenia je deň po účinnosti zmluvy.

6.3

Jednotlivé predmety poistenia nadobudnuté po začiatku účinnosti tejto Zmluvy budú
poistené dňom ich nadobudnutia. Poistník je povinný do 10-tich pracovných dní zaslať
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Poisťovateľovi prihlášku do poistenia – Príloha č. 3 tejto Zmluvy, na základe ktorej
mu Poisťovateľ vystaví vyúčtovanie - faktúru poistného do konca poistného obdobia.

Článok VII.
Doručovanie

7.1
Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, správy, výzvy, požiadavky a ostatné
písomnosti určené zmluvnej strane (ďalej len „písomnosti“) musia byť doručené, ak táto
Zmluva neustanovuje inak:
a) v písomnej forme prostredníctvom pošty doporučene s doručenkou; za deň doručenia sa
považuje dátum prevzatia zásielky, alebo
b) osobne do sídla druhej zmluvnej strany, alebo
c) formou e-mailu, pri bežnej komunikácii zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu
príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje správa
automaticky vygenerovaná systémom ale slovné potvrdenie prevzatia.
7.2
V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov v záhlaví tejto Zmluvy alebo v kontaktných
osobách uvedených v záverečných ustanoveniach tejto Zmluvy je zmluvná strana, ktorej sa
zmena týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiťdruhej zmluvnej strane.

Článok VIII.
Dôverné informácie

Ak si zmluvné strany pri rokovaní o uzavretí tejto Zmluvy navzájom poskytli
8.1
informácie označené ako dôverné, nesmie zmluvná strana, ktorej sa tieto informácie poskytli,
prezradiť ich tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje vlastné potreby.
Dôverné informácie nemôžu byť sprístupnené tretej osobe bez výslovného predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, ak táto Zmluva neustanovuje inak alebo ak z tejto
Zmluvy nevyplýva inak. Za dôverné informácie sa na účely tejto Zmluvy pokladajú aj všetky
informácie, údaje alebo iné skutočnosti, o ktorých sa zmluvná strana dozvedela na základe
a/alebo v spojení s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“).
8.2
Každá zmluvná strana je povinná, ak z tejto Zmluvy nevyplýva inak, zachovávať
mlčanlivosť o dôverných informáciách a je povinná zabezpečiť, aby žiadna dôverná
informácia nebola sprístupnená bez súhlasu druhej zmluvnej strany, a to či už úplne alebo
čiastočne, tretej osobe. Zmluvná strana súčasne vyslovuje svoj neodvolateľný súhlas k
zverejneniu tejto Zmluvy a všetkých dokumentov v súlade s § 49a zák. č. 25/2006 Z.z.
v Profile verejného obstarávateľa zriadenom na elektronickom úložisku Úradu pre verejné
obstarávanie.
Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne
8.3
preukáže, že:
a) je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť a/alebo zverejniť na základe zákona
alebo
b) dôverná informácia sa stala všeobecne známa.
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje: ak je dôverná informácia sprístupnená v
potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej
strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti
mlčanlivosti.

Článok IX.
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Odstúpenie od Zmluvy

9.1
Poistník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností
Poisťovateľa, a to ak Poisťovateľ:
9.1.1 neplní podmienky dohodnuté v tejto Zmluve bez zapríčinenia Poistníka,
9.1.2 udelí potrebný súhlas podľa článku X. bodu 10.4 tejto Zmluvy s výhradami alebo
časovým obmedzaním.
9.2
Poisťovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy ak Poistník je v omeškaní
s úhradou faktúr viac ako 30 kalendárnych dní a neplní podmienky dohodnuté v tejto Zmluve,
ani po zaslaní písomnej výzvy o nápravu, podľa ktorej je Poistník povinný uhradiť faktúru,
ktorej platba je v omeškaní do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.
9.3
Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. Zmluvné strany sú
oprávnené vypovedať Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu bez udania dôvodu, s výpovednou
dobou 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v
ktorom bola doručená jednej zo zmluvných strán. Výpoveď musí mať písomnú formu, inak je
neplatná. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, keď bolo druhej zmluvnej strane doručené.
Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane zmluva zaniká.
Ak sa výpoveď odoslaná prostredníctvom pošty vráti odosielateľovi späť s vyznačením
adresát neznámy alebo adresát neprevzal v odbernej lehote, bude sa podanie považovať za
doručené v 3. deň nasledujúci po dni, keď bolo podanie odoslané na prepravu, a to bez ohľadu
na to, či sa s podaním zmluvné strany oboznámili alebo nie, ak nie je doručenie podania
preukázané skôr. Podanie odoslané prostredníctvom pošty sa adresuje vždy na adresu
zmluvných strán uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na adresu, ktorú zmluvná strana
písomne oznámi podľa tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odoslanie podania odosielajúca
strana preukáže predložením podacieho lístku, a v prípade použitia fikcie doručenia uvedenej
v tretej vete aj podaním, ktoré sa vrátilo späť odosielateľovi s vyznačením adresát neznámy
alebo adresát neprevzal v odbernej lehote.
9.4
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie
od tejto Zmluvy nespôsobuje zánik Rámcovej dohody.

Článok X.
Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.
10.2 Vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka v znení neskoršíh predpisov, Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
Zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a ostatnými
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
10.3 Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami a to iba v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisova v súlade s Rámcovou dohodou.
10.4 Poisťovateľ berie na vedomie, že Poistník je v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z v znení neskorších predpisov povinný
zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
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Poisťovateľ súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a so
zverejnením všetkých povinne zverejňovaných dokumentov podľa § 9 ods. 6 a § 49a) zákona
č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v Profile verejného obstarávateľa. Tento súhlas
udeľuje Poisťovateľ bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
10.5 Poisťovateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone
kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č.528/2008 o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
„zákon č. 528/2008“) a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 83/2006, resp.
subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa zákona č. 28/2008 a podľa
článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu
kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Poisťovateľovi žiadna
odmena, náhrada ani iné plnenie.V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu zmluvy je
Poisťovateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 až 10 000,00 EUR podľa
hodnoty posteného majetku dojednaného v príslušnej čiastkovej zmluve.
10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy
bude príslušným súdom alebo iným oprávneným orgánom vyhlásené za neplatné v celku
alebo v časti, alebo za právne neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť
ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné nahradiť takéto ustanovenie v
rámci novej Zmluvy avšak v súlade s Rámcovou dohodou takým novým, platným a účinným
ustanovením, ktorého predmet a obsah bude v čo najvyššej možnej miere zodpovedať
predmetu a obsahu pôvodného ustanovenia obsiahnutého v tejto tejto Zmluve.
10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je dostatočne určitý a zrozumiteľný, je
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, Zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
10.8 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho dva sú určené pre Poisťovateľa
a tri sú určené pre Poistníka.
10.9 Kontaktné osoby
Poisťovateľ: Ing. Mária Švolíková
Poistník: Peter Chudý
10.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1: Rozsah poistenia
Príloha č. 2: Poistenie majetku - cena poistenia
Príloha č. 3: Prihláška do poistenia
Príloha č. 4: Poistná zmluva poisťovateľa
V Bratislave, dňa
za Poistníka :

V Bratislave, dňa
za Poisťovateľa:
.............................................................................

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

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,
generálny riaditeľ
Centrum vedecko-technických informácií SR

Ing. Mária Švolíková
disponent vzniku poistenia
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,
Vienna Insurance Group
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PRÍLOHA Č. 1 k Čiastkovej zmluve č. 1 pre Projekt č. 7:
„Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup
k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)“
k Rámcovej dohode o poskytnutí poistenia majetku č. 1349/CVTISR/2014
Rozsah plnenia
pre Projekt č. 7: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku –
prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)
1. Poskytnutie poistenia majetku zahŕňa nasledovné minimálne riziká:
a) Poistenie pre prípad poškodenia alebo úplného zničenia spôsobeného živlom
a požiarom (priame a nepriame škody), vodou z vodovodných zariadení, škody
spôsobené v dôsledku poruchy rozvodných inštalačných sietí, vody z prívodných
a odpadových potrubí, z klimatizačného zariadenia, nárazu dopravného prostriedku,
dymu, nadzvukovou vlnou.
b) Poistenie pre prípad krádeže, lúpeže, vnútorného a vonkajšieho vandalizmu (zistený aj
nezistený páchateľ).
c) Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov a zariadení vrátane elektroniky
skratom, prepätím a indukčným účinkom blesku. Dojednáva sa, že predmetom
poistenia je aj aplikačný softvér, ktorý nie je zahrnutý v obstarávacej cene elektroniky,
na nosiče dát pevne zabudované v hardwarovej časti riadiacej alebo regulačnej
jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového vybavenia strojov,
predmetom poistenia je aj lom stroja.
2. Limity poistenia:
a) Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika spôsobenému živelnou
udalosťou za všetky čiastkové zmluvy uzavreté na základe Rámcovej dohody spolu:
poistná suma daného predmetu postenia.
b) Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika spôsobenému odcudzením
a vandalizmom za všetky čiastkové zmluvy uzavreté na základe Rámcovej dohody
spolu: poistná suma daného predmetu postenia.
c) Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika poškodenie alebo úplné zničenie
strojov, zariadení a elektroniky za všetky čiastkové zmluvy uzavreté na základe
Rámcovej dohody spolu: poistná suma daného predmetu postenia.
3. Spoluúčasť platná pre celý rozsah poistenia majetku: 100,00 EUR bez ohľadu na výšku
škody pri danej škodovej udalosti a to na celý rozsah poistenia.
4. Osobitné dojednania pre poistenie majetku:
a) Poistné plnenie na Novú hodnotu, ktorou sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom
mieste a v danom čase rovnakú alebo porovnateľnú vec získať. To znamená, že pri
poistnom plnení sa neberie v úvahu amortizácia.
b) Územná platnosť poistenia: Územie Slovenskej republiky.

1

c) Rozsah poistenia nie je znížený znením Všeobecných poistných podmienok
a Zmluvných dojednaní.
5. Predmet poistenia: Majetok pre realizáciu Projektu č. 7: Národný informačný systém
podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným
zdrojom II (NISPEZ II)
a)
PREDMET POISTENIA

Jednotková
cena s DPH
v€

Počet jednotiek

Spolu s DPH v €

PC Dell Optiplex 7020 MT i5-4590 4GB,
500 GB DVDRW W7P(64 bit) 3y NBD

2 ks

768,00

1 536,00

24“ LCD Dell P2414H Prof.IPS 16:9
Pivot/USB/DVI/DP

2 ks

204,00

408,00

3 ks

1 020,00

3 060,00

NB HP Probook 650 G1 i54200M/4GB/15,6“//500GB/DVDRW/Win
7 Pro

b)

Poistná hodnota pre Projekt č. 7: 5 004,00 EUR

c)

Miesto plnenia: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A,
811 04, Bratislava
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PRÍLOHA Č. 2 k Čiastkovej zmluve č. 1 pre Projekt č. 7:
„Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)“
k Rámcovej dohode o poskytnutí poistenia majetku č. 1349/CVTISR/2014
Poistenie majetku - cena poistenia
pre Projekt č. 7: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)

Názov klienta: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Adresa klienta: Lamačská 8/A, 811 04 Bratislava
IČO: 00 151 882
Poisťovateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Sídlo:
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
IČO:
00 585 441
svolikova@koop.sk
Email:
Tabuľka č. 1 – Cena poistenia predmetu zákazky
Poistenie pre prípad poškodenia alebo úplného zničenia spôsobeného živlom a požiarom
PREDMET POISTENIA

Počet
jednotiek

Jednotková
cena v €

2 ks

768,00

2 ks
3 ks

PC Dell Optiplex 7020 MT i5-4590 4GB, 500 GB
DVDRW W7P(64 bit) 3y NBD
24“
LCD
Dell
P2414H
Prof.IPS
16:9
Pivot/USB/DVI/DP
NB
HP
Probook
650
G1
i54200M/4GB/15,6“//500GB/DVDRW/Win 7 Pro
Cena poistenia predmetu zákazky spolu

Ročné
poistné
v€

1 536,00

Ročná
poistná
sadzba
v %tách
0,050 %

204,00

408,00

0,050 %

0,20

1 020,00

3 060,00

0,050 %

1,53

Spolu
poistná
hodnota
v EUR

0,77

2,50 Eur
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Tabuľka č. 2 – Cena poistenia predmetu zákazky
Poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu ( zistený aj nezistený páchateľ);
PREDMET POISTENIA

Počet
jednotiek

Jednotková
cena v €

2 ks

768,00

2 ks
3 ks

PC Dell Optiplex 7020 MT i5-4590 4GB, 500 GB
DVDRW W7P(64 bit) 3y NBD
24“
LCD
Dell
P2414H
Prof.IPS
16:9
Pivot/USB/DVI/DP
NB
HP
Probook
650
G1
i54200M/4GB/15,6“//500GB/DVDRW/Win 7 Pro
Cena poistenia predmetu zákazky spolu

Ročné
poistné
v€

1 536,00

Ročná
poistná
sadzba
v %tách
0,050 %

204,00

408,00

0,050 %

0,20

1 020,00

3 060,00

0,050 %

1,53

Spolu
poistná
hodnota
v EUR

0,77

2,50 Eur

Tabuľka č. 3 – Cena poistenia predmetu zákazky
Poistenie strojov, zariadení a elektroniky (poškodenie a zničenie strojov, strojových zariadení a
elektroniky (lom stroja)
PREDMET POISTENIA

Počet
jednotiek

Jednotková
cena v €

2 ks

768,00

2 ks
3 ks

PC Dell Optiplex 7020 MT i5-4590 4GB, 500 GB
DVDRW W7P(64 bit) 3y NBD
24“
LCD
Dell
P2414H
Prof.IPS
16:9
Pivot/USB/DVI/DP
NB
HP
Probook
650
G1
i54200M/4GB/15,6“//500GB/DVDRW/Win 7 Pro
Cena poistenia predmetu zákazky spolu

Ročné
poistné
v€

1 536,00

Ročná
poistná
sadzba
v %tách
0,050 %

204,00

408,00

0,050 %

0,20

1 020,00

3 060,00

0,050 %

1,53

Spolu
poistná
hodnota
v EUR

0,77

2,50 Eur

Celková cena poistenia predmetu zákazky uvedená v €

7,50 Eur

V Bratislave, dňa

Za poisťovateľa:

---------------------------------------------------Ing. Mária Švolíková – disponent vzniku poistenia
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
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PRÍLOHA Č. 3 k Čiastkovej zmluve č. 1 pre Projekt č. 7:
„Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)“
k Rámcovej dohode o poskytnutí poistenia majetku č. 1349/CVTISR/2014
Prihláška do poistenia
pre Projekt č. 7: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)
Názov klienta: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Adresa klienta: Lamačská 8/A, 811 04 Bratislava
IČO: 00 151 882
Poisťovateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Sídlo:
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
IČO:
00 585 441
Email:
svolikova@koop.sk
Riziko

Predmet poistenia

NH / ČH
/ LP

Poistná suma Spoluúčasť
v EUR

Ročná
sadzba
v%

Ročné poistné
v EUR

v EUR
Hnuteľné veci a zariadenia: Projekt
č. 7: Národný informačný systém
podpory výskumu a vývoja na
Slovensku – prístup k
Združený živel elektronickým informačným
zdrojom II (NISPEZ II)

NH

5 004,00

100,00

0,050

2,50

Hnuteľné veci a zariadenia: Projekt
č. 7: Národný informačný systém
podpory výskumu a vývoja na
Odcudzenie a Slovensku – prístup k
Vandalizmus - elektronickým informačným
nezistený
zdrojom II (NISPEZ II)
páchateľ

NH

5 004,00

100,00

0,050

2,50

Hnuteľné veci a zariadenia: Projekt
č. 7: Národný informačný systém
podpory výskumu a vývoja na
Lom strojov a Slovensku – prístup k
elektronickým informačným
elektroniky
zdrojom II (NISPEZ II)

NH

5 004,00

100,00

0,050

2,50

SPOLU:

V Bratislave, dňa

Za poisťovateľa:
---------------------------------------------------Ing. Mária Švolíková – disponent vzniku poistenia
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
1

7,50

PRÍLOHA Č. 4 k Čiastkovej zmluve č. 1 pre Projekt č. 7:
„Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)“
k Rámcovej dohode o poskytnutí poistenia majetku č. 1349/CVTISR/2014

Poistná zmluva
číslo: 0808022703
Účinnosť poistenia :

od nasledujúceho dňa po
dni zverejnenia PZ
v zmysle zákona č.
211/2001 Z.z.

do 30.12.2015 (24:00 h)

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Centrála spoločnosti
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
v zastúpení:

Ing. Mária Švolíková
Dušan Černák

IČO:
IČ DPH:

00 585 441
SK7020000746

, Disponent vzniku poistenia
, Disponent vzniku poistenia

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B
(ďalej len „poisťovňa“)
a
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
v zastúpení:

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,

generálny riaditeľ

IČO:
00151882
IČ DPH:
SK2020798395
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Zapísaný: Register organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky
(ďalej len „poistník“ alebo „poistený“)

uzatvárajú
podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poistení (ďalej len zmluva), ktorá
spolu s prílohami k nej, tvorí neoddeliteľný právny celok.
Uzatvorenie tejto Zmluvy je výsledkom procesu verejného obstarávania v zmysle Zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov, ktorý bol iniciovaný poistníkom ako verejným obstarávateľom dňa 25.01.2013 uverejnením
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku verejného obstarávania č. 18/2013
vedeného Úradom pre verejné obstarávanie.

Súhrn poistného
Číslo
vložk
y

Celková
Ročné poistné
poistná suma v
v EUR
EUR

Poistené
áno - nie

Druh

1.

Živelné poistenie

áno

5 004,00

2,50

2.

Poistenie proti odcudzeniu

áno

5 004,00

2,50

3.

Poistenie prerušenia prevádzky – živelné

nie

0,00

0,00

4.

Poistenie strojov a elektroniky

áno

5 004,00

2,50

Celkové ročné poistné v EUR:

7,50

Platenie poistného

1. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu
IBAN
SWIFT/BIC

Slovenská sporiteľňa
0175126457 / 0900
SK20 0900 0000 0001 7512 6457
GIBASKBX

Konštantný symbol:
Variabilný symbol:

3558
0808022676

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť v ročných splátkach a je splatné nasledovne:
Splátka poistného

7,50 EUR

je splatná

60 dní po doručení faktúry

2.1 Cena predmetu zmluvy bude stanovená v EUR,v súlade so zákonom č. 18/1996 Z .z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. V zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov sú poisťovacie služby od DPH oslobodené.
Cena za poskytnuté služby (poistné) je stanovená dohodou zmluvných strán na základe výsledkov
verejného obstarávania, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Poisťovateľ a v súlade s cenovou
ponukou predloženou Poisťovateľom podľa Prílohy č. 4 tejto Rámcovej dohody. Poistné sadzby
pre výpočet poistného uvedené v Prílohe č. 4 sú v súlade s poistnými sadzbami uvedenými
v Prílohe č. 5 (celková cena poistenia) tejto Rámcovej dohody a sú záväzné a nemenné po celú
dobu trvania Rámcovej dohody.
2.2.
Cena za poskytnuté služby zahŕňa všetky náklady Poisťovateľa vrátane akýchkoľvek daní,
poplatkov a iných súvisiacich služieb alebo ďalších nákladov Poisťovateľa alebo inej tretej osoby
spojených s poskytnutím služieb.
2.3.

Poisťovateľ vyhlasuje, že takto dohodnutá cena zahŕňa všetky jeho predpokladané náklady
a primeraný zisk. Poisťovateľ súčasne vyhlasuje, že nepredpokladá s prihliadnutím na

všetky okolnosti akékoľvek ďalšie náklady, ktoré nie sú zahrnuté v tejto Rámcovej dohode
a ktoré by musel znášať Poistník.
2.4.
Faktúru Poisťovateľ doručí v troch rovnopisoch. Vzhľadom k tomu, že národný projekt je
spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom Operačný program Vzdelávanie a z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj, môže byť zmluvnými
stranami dohodnutá lehota plnenia finančného záväzku až do 60 dní odo dňa doručenia faktúry
Poistníkovi.
2.5
Poistník je oprávnený vrátiť Poisťovateľovi faktúru v lehote 5 pracovných dní odo dňa jej
doručenia, ak bude vyhotovená v rozpore s Rámcovou dohodou, resp. čiastkovou poistnou
zmluvou vystavenou na základe Rámcovej dohody alebo všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ak neobsahuje vyúčtovanie poistného do konca poistného obdobia s uvedením
nesprávnych, resp. chýbajúcich údajov. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením novej faktúry.
Hlásenie poistných udalostí
1. Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing škôd tel. 0850 111 577. V súlade s § 797 ods. 3 Občianskeho zákonníka sa poisťovateľ zaväzuje, že
poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie
rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu, ak sa
nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poisťovateľ o poistnej udalosti dozvedel, je
poisťovateľ povinný poskytnúť poistenému na požiadanie primeraný preddavok.
Ďalšie dojednania
2. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné
podmienky (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“), Zmluvné dojednania
uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy. Všetky vymenované poistné podmienky, zmluvné
dojednania a prílohy sú nedeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom
poistnej zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.
2. Poistné podmienky ani poistná zmluva nesmú obsahovať dojednanie podľa § 800 ods. 2
Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov o možnosti výpovede
účastníkov poistenia do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy.
3. Prípadné odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov budú riešené v zmysle príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
4. Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a spory z poistenia rozhodujú
príslušné súdy Slovenskej republiky.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a
dohoda o skončení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o skončení zmluvy
musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej
istej
listine,
v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o ukončení
zmluvy nedošlo.
6. V prípade rozporu medzi medzi všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami
poisťovne a súťažnými podkladmi, platia podmienky uvedené v súťažných podkladoch.
7. Poistná zmluva je vypracovaná v 5-tich vyhotoveniach, z toho dva sú určené pre Poisťovateľa a tri
sú určené pre Poistníka.
8. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
9. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju
dobrovoľne podpísali.

10. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú:
 Všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania a osobitné poistné podmienky uvedené
v jednotlivých vložkách poistnej zmluvy.
 Ponuka poistenia

Poisťovňa informuje poistníka, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení § 47 zákona č.
8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Poistník dáva poisťovni súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výkonu práv
a povinností, vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy jeho osobné údaje v rozsahu podľa § 47 zákona
č. 8/2008 Z.z. poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým osobám
podnikajúcim v poisťovníctve, právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim služby finančného
sprostredkovania a finančného poradenstva podľa osobitného predpisu. Poistník prehlasuje, že mu
boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach
uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia je možné nájsť aj na webovej
stránke poisťovateľa.
V

Bratislave

dňa

V

Bratislave

dňa

pečiatka a podpis poisteného

pečiatka a podpis poisťovne

Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,

Ing. Mária Švolíková
Dušan Černák

Vložka č. 1
k poistnej zmluve

č. 0808022703

Účinnosť poistenia
od nasledujúceho dňa po dni
zverejnenia PZ v zmysle zákona
č. 211/2001 Z.z.
do 30.12.2015 (24:00 h)

3

Živelné poistenie
1. Poistenie sa vzťahuje na:

a)

Hnuteľné veci a zariadenia – Projekt č. 7 (viď bod č. 6), na novú cenu, na agregovanú poistnú
sumu 5 004,00 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.
Dojednané poistné riziká: OPP č. Ž 156, čl. II, bod 2 (združené živelné poistenie).
3. Adresa rizika: poľa účtovnej evidencie
4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Ročné poistné
v EUR
d)

0,5 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

5 004,00 EUR

2,50

Celkové ročné poistné v EUR:

2,50

5. Spoluúčasti: 100,00 EUR

Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa touto sumou z poistného plnenia.
6. Zvláštne dojednania – zoznam poisteného majetku:
7. PREDMET POISTENIA

PC Dell Optiplex 7020 MT i5-4590
4GB, 500 GB DVDRW W7P(64 bit) 3y
NBD
24“ LCD Dell P2414H Prof.IPS 16:9
Pivot/USB/DVI/DP
NB HP Probook 650 G1 i54200M/4GB/15,6“//500GB/DVDRW/Win
7 Pro

Jednotková
cena s DPH
v€

Spolu s DPH v €

2 ks

768,00

1 536,00

2 ks

204,00

408,00

3 ks

1 020,00

3 060,00

Počet jednotiek

Vložka č. 2
k poistnej zmluve

č. 0808022703

Účinnosť poistenia
od nasledujúceho dňa po dni
zverejnenia PZ v zmysle
zákona č. 211/2001 Z.z
do 30.12.2015 (24:00 h)

3

Poistenie pre prípad odcudzenia
1. Poistenie sa vzťahuje na:

a)

Hnuteľné veci a zariadenia – Projekt č. 7 (viď bod č. 6), na novú cenu, na agregovanú poistnú
sumu 5 004,00 EUR.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č. MP106 a OPP – poistenie pre
prípad krádeže veci č. OV 206.
Poistené riziká:
 OPP č. 206, čl. II, bod 1 (základné poistenie) pre body a),
 OPP č. 206, čl. II, bod 2a (vandalizmus – nezistený páchateľ) pre body a).
Poistenie sa vzťahuje aj na škody v dôsledku rizík uvedených v bode 2b čl. II OPP č. OV 206.
Spôsob zabezpečenia poistených vecí proti krádeži je uvedený v:
 ZD SZ 2 – Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsoby
zabezpečenia.
Poistením je krytý vandalizmus - páchateľ zistený, s výškou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v
danom poistnom období do výšky 332 EUR.
3. Adresa rizika: poľa účtovnej evidencie
4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Ročné poistné
v EUR
5 004,00 EUR

2,50

Celkové ročné poistné v EUR:
5. Spoluúčasti: 100,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa touto sumou z poistného plnenia.

2,50

a)

0,5 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

6. Zvláštne dojednania – zoznam poisteného majetku:
5. PREDMET POISTENIA

PC Dell Optiplex 7020 MT i5-4590
4GB, 500 GB DVDRW W7P(64 bit) 3y
NBD
24“ LCD Dell P2414H Prof.IPS 16:9
Pivot/USB/DVI/DP
NB HP Probook 650 G1 i54200M/4GB/15,6“//500GB/DVDRW/Win
7 Pro

Jednotková
cena s DPH
v€

Spolu s DPH v €

2 ks

768,00

1 536,00

2 ks

204,00

408,00

3 ks

1 020,00

3 060,00

Počet jednotiek

Vložka č. 4
k poistnej zmluve

Účinnosť poistenia
od nasledujúceho dňa po
dni zverejnenia PZ v zmysle
zákona č. 211/2001 Z.z

č. 0808022703

do 30.12.2015 (24:00 h)

3

Poistenie strojov a elektroniky
1. Poistenie sa vzťahuje na:
a)

Hnuteľné veci a zariadenia – Projekt č. 7 (viď bod č. 6), na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu
5 004,00 EUR

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č. 106, OPP pre poistenie strojov a
elektronky, OPP SE 307 a Zmluvné dojednania pre poistenie pojazdných pracovných strojov ZD PST-2.
3. Adresa rizika: podľa účtovnej evidencie
4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Ročné poistné
v EUR
a)

0,5 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

5 004,00 EUR

2,50

Celkové ročné poistné v EUR:

2,50

5. Spoluúčasti: 100,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa touto sumou z poistného plnenia.
6. Zvláštne dojednania – zoznam poisťovaného majetku:
5. PREDMET POISTENIA

PC Dell Optiplex 7020 MT i5-4590
4GB, 500 GB DVDRW W7P(64 bit) 3y
NBD
24“ LCD Dell P2414H Prof.IPS 16:9
Pivot/USB/DVI/DP
NB HP Probook 650 G1 i54200M/4GB/15,6“//500GB/DVDRW/Win
7 Pro

Jednotková
cena s DPH
v€

Spolu s DPH v €

2 ks

768,00

1 536,00

2 ks

204,00

408,00

3 ks

1 020,00

3 060,00

Počet jednotiek

