
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

Číslo poistky: 

POISTENIE PODNIKATEĽOV 

Tarifa: x PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov 

• PB01 - Poistenie budov 

• PP02 - Poistenie hnuteľných vecí 

• PN01 - Poistenie nákladu 

• PX01 - Poistenie zodpovednosti za škodu 

Poistná zmluva 

Zmena poistnej zmluvy 
uzatvorenej dňa 
V prípade dojednania zmeny poistnej zmluvy uveďte dôvod zmeny: 



Číslo návrhu 

Poisťovateľ 

Poistník 

Sídlo 

s t rana 1/2 *9979355240* 

Pobočka 

1041 

Obeh. Sprostredkovateľ poistenia 
sieť 1 2 

7 0 0 0 0 4 8 3 8 

Krátenie provízie sprostredkovateľovi 
dojednanie údržba 

Poistenie podnikateľov 
Zapísaná v Obeh. registri Okr. súdu Bratislava 1, 
Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., 
Dostojevského rad 4, 
815 74 Bratislava 1, Slovenská republika, 
IČO: 00 151 700 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., číslo účtu 2626006702/1100 
Pre platbu prvého poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo tohto návrhu na poistenie (uvedené vyššie). 
Pre platbu následného poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo poistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlačive Poistka. 

Obchodné 
meno: 

Ulica: 

Obvodný úrad vo Svidníku 

42077672 wč: 

Sov. Hrdinov 102 

Zastúpená 

Korešpond. 
adresa 

Miesto: Svidník 

Zapísaná: Q 

Rodné 
Ď'slo: 

Trvalé 
bydlisko: 

registri SR 
v Živnostenskom 
registri SR X iné Vydané kým: 

Trvalé 
bydlisko: 

Telefonický 
kontakt: 

Oslo: 

08901 

Poistený 
(vyplňte, ak 
sa líši od 
poistnika) 

Obchodné 
meno: 

ICO: 

U l i c a : 

DIČ: Bankové 
spojenie: 

PSČ: 

Zastúpená 

Číslo: 

Vinkulácia 

Všeobecné 
poistné 
podmienky, 
Zmluvné 
dojednania 
a prílohy 

Rudné 
číslo: 

Trvalé 
bydlisko: 

Vinkulácia: 

Preukaz 
totož. č.: 

Q áno Dn ie 

Trvalé 
bydlisko: 

PSČ: 

Obsah poistenia je daný vo Všeobecných poistných podmienkach, Zmluvných dojednaniach, Doložkách a príslušných prílohách. 

Súčasťou poistnej zmluvy v závislosti od dojednaného poistenia sú pre: 

a) poistenie budov: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, účinné od 1.1.2009 (ďalej len "VPP-M"), Zmluvné dojednania 

pre poistenie budov, účinné od 1.1.2008 (ďalej len "ZD-B"), Doložky a dokumenty. P B 0 1 _ Z D - B , P B 0 1 _ V P P - M 

b) poistenie hnuteľných vecí: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, účinné od 1.1.2009 (dálej len "VPP-M"), Zmluvné 

dojednania pre poistenie hnuteľných veci, účinné od 1.1.2008 (dálej len "ZD-HV"), Doložky a dokumenty. 

c) poistenie prerušenia prevádzky: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, účinné od 1.1.2009 (ďalej len "VPP-M"), 

Zmluvné dojednania pre poistenie prerušenia prevádzky, účinné od 1.1.2008 (ďalej len "ZD-PP"), Doložky a dokumenty 

d) poistenie strojov: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojová elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb, účinné od 1.1.2008 (dálej len "VPP-SE"), Zmluvné 

dojednania pre poistenie strojov a elektroniky, účinné od 1.1.2008 (dálej len "ZD-SE"), Doložky a dokumenty 

e) poistenie nákladu: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb počas prepravy, účinné od 1.1.2008 (ďalej len "VPP-N"), 

Zmluvné dojednania pre poistenie nákladu, účinné od 1.1.2008 (dálej len "ZD-N"), Doložky a dokumenty: 

f) poistenie zodpovednosti za škodu: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami, účinné od 

11.3.2007 (ďalej len "VPP-Z"), Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu, účinné od 1.1.2008 (dálej len "ZD-Z"), Doložky a dokumenty 

PX01_VPP-Z ,PX01_ZD-Z 

Doplňujúce 
informácie o 
predchádzajúcom 
poistení 

Bolo už dojednané poistenie rovnakých druhov poistenia (aj u iného poisťovateľa)? 

• nie X áno - pokiaľáno, uveďte počet škôd za posledné 3 roky g a výšku škôd v eur q qq 

Priezvisko: Titul: 

Miesto: 

7 [—i v Obchodnom ,—, v Živnostenskom Zapisana. • r e g i s t r i SR • r e g j s t r , S R 

Meno: 

• iné Vydané kým: 



Rekapitulácia 
poistného 

Výpočet 
poistného 

Jednorazové 
poistné 

Prvá platba 

strana 2/2 
»9979355240* 

X Poistenie budov počet príloh: 1 poistné celkom: 

Poistenie hnuteľných vecí počet príloh: o poistné celkom: 

Poistenie prerušenia prevádzky počet príloh: o poistné celkom: 

Poistenie strojov počet príloh: o poistné celkom: 

Poistenie nákladu počet príloh: o poistné celkom: 

X Poistenie zodpovednosti za škodu počet príloh: 1 poistné celkom: 

Celkové poistné: 

Obchodná zľava - 20 % 

Minimálne poistné: 

Bonus - 15 % 

Celkové ročné poistné po zľave (RP) 

Spôsob platenia: 

Bežné poistné x ročná splátka 

jednorazovo 
1 /10 RP za každý začatý mesiac 

Poštovou poukážkou 

polročné splátky 
112 RP x prirážka 3% 

X Bankovým prevodom 

štvrťročné splátky L e h o t n é p o i s t n é : 
1/4 RP x prirážka 5% ľ 

V hotovosti - doklad č.: 

847,40 E U R 

0,00 E U R 

0,00 E U R 

0,00 E U R 

0,00 E U R 

336,26 E U R 

1 183,66 E U R 

165,97 E U R 

- 35 % 

769,38 E U R 

769,38 E U R 

Vznik 
a zánik 
poistenia 
/zmeny 
poistenia 

Vznik poistenia od 01.04.2011 

Zmena poistenia od 

00:00 hodín 

00.00 hodín Poistné obdobie x bežný rok kalendárny rok 

x Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú. (Poistné obdobie je 1 rok a predlžuje sa o ďalší rok, pokiaľ nedôjde k výpovedi poistenia.) 

Poistenie je: X dlhodobé na dobu určitú do 

krátkodobé do 

Vyhlásenie 
poistníka 

Poistník berie na vedomie, že je povinný bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré sú mu v tomto návrhu poistnej zmluvy položené otázky. 
a) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami a prílohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanému 

poisteniu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné VPP a ZD osobne obdržal. 
b) Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa ohľadne poistenia sú úplné a pravdivé. 
c) Poistník aj poistený týmto dávajú poisťovatelbvi výslovný písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovatelá v súvislosti s dojednaným poistením, so 

sprístupnením týchto údajov tretím osobám a s ich spracovaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udelúje na dobu do 
vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník aj poistený sú oprávnení tento súhlas odvolať s tým, že jeho účinky nastanú okamihom vysporiadania všetkých záväzkov 
vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník aj poistený sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovatelbvi všetky zmeny týkajúce sa osobných údajov uvedených v zmluve. Poisťovateľsa zaväzuje 
zabezpečiť bezodkladnú likvidáciu osobných údajov potenciálneho poistníka aj poisteného v prípade, že nepríde k uzavretiu poistnej zmluvy. 

d) Vyhlásenie poistníka - poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene: • ÁNO NIE, poistnú zmluvu uzavieram v mene (meno, priezvisko/ obchodné meno, r.č./dátum narodenia/IČO, 
trvalé bydlisko/sídlo): 

e) Vyhlásenie oprávneného zástupcu poisťovatelá: Vyhlasujem, že Mienta podlá dokladu totožnosti. 



Príloha č. 

Popis poistenej 
činnosti 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami 

Druh poistenej činnosti: 
administratíva 

Pri dojednávaní činnosti "Prenájom, vlastníctvo, správa nehnuteľností" (kódy äxxxx) - uvedie presnú adresu nehnuteľnosti / m2 : 

3. 

Dotazník (vyplňuje sa vždy) 

Ročný obrat [EUR]: 0,00 

Počet zamestnancov: 26 
Počet spolupracujúcich osôb: 0 

Poistná suma [EUR]: 

Spoluúčasť [EUR]: 

Územná platnosť: 

33 193,92 

33,19 

SR 

Poistné Výpočet poistného: 

1. Predmet poistenia - Základné poistenie 

Kód činnosti Oblasť činnosti Sadzba za jednotku 
/ Jednotka 

Počet 
jednotiek Vadný výrobok 

Zläva za poistenie 
bez vadného 
výrobku \X] 

Základné poistné 
¡EUR] 

7 8 9 9 9 kancelárie, administratíva 1 4 , 3 7 EUR/zam. 2 6 , 0 0 • áno x nie 0 373,62 

• áno D n i e 

• áno n n i e 

Základné poistné spolu: 373,62 

Zlávy / Prirážky Zľavy zo základného poistného spolu 

Kód Druh zlävy Zläva [%] Poistné [EUR] 

2 2 1 Množstevná zläva 10,00 37,36 
Zläva za dojednanú vyššiu spoluúčasť ako je základná 

0,00 0,00 

Prirážka za zvýšené riziko (k základnému poistnému spolu) 

Kód Druh prirážky Sublimit plnenia 
[EUR] 

Prirážka [x] Poistné [EUR] 

1 4 0 Prevádzkovanie športových zariadení 0,00 + 0,00 
x x x Iné: + 

x x x Iné: + 

Pri poistenia 2. Predmety poistenia - Pripoistenia (prirážka k základnému poistnému spolu) 

Poistné 
za prílohu 

Kód Špecifikácia Pripoistenie 
Sublimit plnenia 

[EUR] 
Prirážka [%] Poistné [EUR] 

1 1 0 Regresné náhrady za pracovný úraz a chorobu z povolania • áno x nie 0,00 0,00 
+

 0,00 

1 2 0 Škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach • áno x nie 0,00 X +

 0,00 

1 3 0 Rozšírenie územnej platnosti x 0,00 
+

 0,00 

a poistenie zodpovednosti za škodu: 3 3 6 , 2 6 

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny pois 

Svidník 

Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poi 

30. 3. 2011 
podpis a otlačok pečiatky poistnika 

k návrhu poistnej zmluvy č. strana 1/1 1 9 9 7 9 3 5 5 2 4 0 
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Miesto 
poistenia: 

Predmet 
poistenia: 

Poistenie majetku 
Poistenie budov: 
Ulica č.: Sov. Hrdinov 102 

Miesto: Svidník PSC: 0 8 9 0 1 

Predmet poistenia: kód činnosti: 7 8 9 9 9 

Objekte. Popis (číslo JKSO) P o i s t n á s u m a [ E U R ] Poistenie 

2 7 6 8 2 6 6 , 9 3 "budovy • časti budovy • stav. úprav 

Popis miesta poistenia: 

1. Stavebný objekt sa nachádza: " vovnútriobce •vpriem.zóne • na okraji obce D n a samote 2. Rok uvedenia do prevádzky/celkove rekonštrukcie: 1 9 8 8 

3. Bol v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej d áno " nie 
blízkosti zaznamenaný zosuv pôdy? a|< áno, výluka podlá VPP-M 

4. Bola v mieste poistenia povodeň v uplynulých 
10 rokoch častejšie ako jedenkrát? 

• áno " nie 
ak áno, výluka podlá VPP-M 

5. Budova: " vlastník • nájomca Pozemok: "vlastník • nájomca Číslo listu vlastníctva: Dátum vydania: 
6. Je s budovou spojené záložné právo? Ak áno, uveďte meno a sídlo záložného veriteľa: 

• áno " nie 

7. Spôsob využitia stavebného objektu (podiel plochy jednotlivých prevádzok na 
celkovej ploche): 

« >50% 78999 - k a n c e l á r i e , a d m i n i s t r a t í v a 

8. Počet nadzem./podzem. podlaží: 3 / 1 7. Spôsob využitia stavebného objektu (podiel plochy jednotlivých prevádzok na 
celkovej ploche): 

« >50% 78999 - k a n c e l á r i e , a d m i n i s t r a t í v a 9. Celková plocha objektu (m'): 4 9 3 3 , 0 0 

• do 49 % 10. Podkrovie * ) (%) : ll.Podpivničenie * ) (%) : g ,75 
• do 25% 

10. Podkrovie * ) (%) : ll.Podpivničenie * ) (%) : g ,75 
• do 25% 12. Požiarna odolnosť konštrukcie: " A odolná, B čiastočne odolná 

• Cneodolná • do 10% 
12. Požiarna odolnosť konštrukcie: " A odolná, B čiastočne odolná 

• Cneodolná 
12. Požiarna odolnosť konštrukcie: " A odolná, B čiastočne odolná 

• Cneodolná 

13. Vedľajšie budovy spolu [ E U R ] q qq 14. Technologické zariadenia spolu [ E U R ] 0 , 0 0 

popis P o i s t n á s u m a [ E U R ] popis P o i s t n á s u m a [ E U R ] 

*) Pri neexistencii nevypĺňať 

Základné poistenie: Poistené riziko 

Poistné spolu 
[ E U R ] 

Základné poistenie: 

požiar 
H 

voda víchrica živel * ostatné 
• Poistné spolu 

[ E U R ] 
Celková poistná suma: 7 6 8 2 6 6 , 9 3 E U R 

sadzba [&>]: 0,18 0,27 0,18 0,50 0,00 

Poistné spolu 
[ E U R ] 

» v novej hodnote • v časovej hodnote poistné [EUR]: 138,29 207,43 138,29 384,13 0,00 868,14 

Spoluúčasť [EUR] 33,19 33,19 33,19 33,19 

Prirážky/zľavy Dotazník (vyplňuje sa vždy): 
Prirážky/zľavy (uplatňujú sa iba pre poistnú sumu nad 165 969,59 EUR*) 
(poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zľavu so zápornou hodnotou) 

Poistené riziko 
Poistné spolu 

[ E U R ] 

Dotazník (vyplňuje sa vždy): 
Prirážky/zľavy (uplatňujú sa iba pre poistnú sumu nad 165 969,59 EUR*) 
(poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zľavu so zápornou hodnotou) 

požiar voda víchrica živel ostatné 
Poistné spolu 

[ E U R ] 

1. Je v budove viac ako 50% nevyužívanej plochy? 
• áno 
" nie 

prirážka M : 
0,00 1. Je v budove viac ako 50% nevyužívanej plochy? 

• áno 
" nie poistné [EUR]: 

0,00 

2. Je budova viac ako 1 mesiac neobývaná /nepoužívaná? 
• áno 
" nie 

prirážka [36]: 
0,00 2. Je budova viac ako 1 mesiac neobývaná /nepoužívaná? 

• áno 
" nie poistné [EUR]: 

0,00 

3. Je budova v rekonštrukcii alebo na svoj účel nepoužiteľná? 
• áno 
" nie 

prirážka M: 
0,00 3. Je budova v rekonštrukcii alebo na svoj účel nepoužiteľná? 

• áno 
" nie poistné [EUR]: 

0,00 

4. Je budova vo výstavbe? 
• áno 
" nie 

sadzba i%°l: 
0,00 4. Je budova vo výstavbe? 

• áno 
" nie poistné [EUR]: 

0,00 

5. Je budova prevažne z horľavého materiálu? 
• áno 

" Inie 

sadzba [%«]: x x x 

0,00 5. Je budova prevažne z horľavého materiálu? 
• áno 

" Inie poistné [EUR]: x x x 0,00 

6. Je v budove funkčná elektrická požiarna signalizácia s napoje-
ním na nepretržite obsadené miesto? 

• áno 
" nie 

zľava [%): x x x x 

0,00 
6. Je v budove funkčná elektrická požiarna signalizácia s napoje-

ním na nepretržite obsadené miesto? 
• áno 
" nie poistné [EUR]: x x x x 0,00 

1 Je dojazd profesionálnych hasičov do 5 minút, bez prekážok 
" áno 
• nie 

zľava M: 10,00 x x x x 

x -13,83 
vzdialenosť (v km):.] 

" áno 
• nie poistné [EUR]: -13,83 x x x 

x 

x -13,83 

Základné 
poistenie: 

Spoluúčasť: 
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požiar voda víchrica živel ostatné 

8. Sú v budove inštalované sprinklerové hasiace 
zariadenia? 

• áno 
* nie 

zľava [9í]: x x x x 

0,00 
8. Sú v budove inštalované sprinklerové hasiace 

zariadenia? 
• áno 
* nie poistné [EUR]: x x x x 

0,00 

9. Je budova na frekventovanom mieste (pešej zóne) 
s nočným osvetlením /oplotením alebo prístup do budovy je 
trvalo (24 hod. denne) kontrolovaný (vrátnik, strážnik) ? 

• áno 
* nie 

zľava [9Í]: x x x x 

0,00 

9. Je budova na frekventovanom mieste (pešej zóne) 
s nočným osvetlením /oplotením alebo prístup do budovy je 
trvalo (24 hod. denne) kontrolovaný (vrátnik, strážnik) ? 

• áno 
* nie poistné [EUR]: x x x x 

0,00 

10. Je budova nepretržite strážená zmluvnou SBS, ktorá vykonáva 
ochranu miesta poistenia kontrolovateľným spôsobom? 

• áno 
" nie 

zľava M: x x x x 

0,00 
10. Je budova nepretržite strážená zmluvnou SBS, ktorá vykonáva 

ochranu miesta poistenia kontrolovateľným spôsobom? 
• áno 
" nie poistné [EUR]: x x x x 

0,00 

11. Platí zákaz fajčenia v celej budove? 
" áno 
• nie 

zľava [9í]: 5,00 x x x x 

-6,91 11. Platí zákaz fajčenia v celej budove? 
" áno 
• nie poistné [EUR]: -6,91 x x x x 

-6,91 

12. Zlomkové poistenie: (čl. 3 ods. 3 ZD-B) 
j sumy 

?j sumy 

zľava [%h x x x 

0,00 
• víchrica, limit plnenia Q.QQ EUR,t.j J 0 . % z poistn 

j sumy 
?j sumy poistné [EUR]: x x x 

0,00 

13. Je dojednaná vyššia spoluúčast? • áno 
• nie 

zläva [%]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 
13. Je dojednaná vyššia spoluúčast? • áno 

• nie poistné [EUR]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poistné za prirážky/zľavy: -20,74 

Pripoistenia: (dojednávajú sa na prvé riziko v 
zmysle čl. 14 ods. 4 VPP-M) (týkajú sa len rizík na 
ktoré bola stanovená sadzba poistného a poistné) 

Po is tná s u m a [ E U R ] 

(zvýšenie hornej hranice plnenia) 

Poistené riziko 
Poistné soolu 

[EUR] 

Pripoistenia: (dojednávajú sa na prvé riziko v 
zmysle čl. 14 ods. 4 VPP-M) (týkajú sa len rizík na 
ktoré bola stanovená sadzba poistného a poistné) 

Po is tná s u m a [ E U R ] 

(zvýšenie hornej hranice plnenia) požiar voda víchrica krádež živel ostatné 
Poistné soolu 

[EUR] 

1. Náklady na vypratanie miesta poistenia 
(čl. 3 ods. 4 oísm. a) ZD-B) 

v základnom poistení kryté do 663,88 EUR 

+ 0,00 sadzba [9í»]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

1. Náklady na vypratanie miesta poistenia 
(čl. 3 ods. 4 oísm. a) ZD-B) 

v základnom poistení kryté do 663,88 EUR 

+ 0,00 

poistné [EUR]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Zvonku budovy umiestnené antény, 
tabule a iné...(čl. 3 ods. 4 DÍsm. d) ZD-B) 

v základnom poistení kryté do 663,88 EUR 

+ 0,00 sadzba [%«]: x x 0,00 x x x 

0,00 

2. Zvonku budovy umiestnené antény, 
tabule a iné...(čl. 3 ods. 4 DÍsm. d) ZD-B) 

v základnom poistení kryté do 663,88 EUR 

+ 0,00 

poistné [EUR]: x x 0,00 x x x 0,00 

3. Náklady na demontáž, remontáž 
(čl. 3 ods. 4 oísm. b) ZD-B) 

v základnom poistení kryté do 663,88 EUR 

+ 0,00 sadzba [9Í.]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

3. Náklady na demontáž, remontáž 
(čl. 3 ods. 4 oísm. b) ZD-B) 

v základnom poistení kryté do 663,88 EUR 

+ 0,00 

poistné [EUR]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Odstránenie škôd na stav. súčastiach budovy 
v súvislosti s krádežou HV (čl. 3 ods. 4 písm. 

v základnom poistení kryté do 663,88 EUR 

+ 0,00 sadzba [5í»]: x x x 0,00 x x 

0,00 

4. Odstránenie škôd na stav. súčastiach budovy 
v súvislosti s krádežou HV (čl. 3 ods. 4 písm. 

v základnom poistení kryté do 663,88 EUR 

+ 0,00 

poistné [EUR]: x x x 0,00 x x 0,00 

5. Odstránenie škôd na stav. súčastiach 
budovy bez prekonania prekážky 

(čl. 3 ods. 5 ZD-B) 

0,00 sadzba [9Í«]: x x x 0,00 x x 

0,00 

5. Odstránenie škôd na stav. súčastiach 
budovy bez prekonania prekážky 

(čl. 3 ods. 5 ZD-B) 

0,00 

poistné [EUR]: x x x 0,00 x x 0,00 

6. 0,00 sadzba [9í.]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

6. 0,00 

poistné [EUR]: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g 
Poistné za poistenie budov: 847,40 

Pripoistenia: 

Poistenie 
rizika 
rozbitia 
skla: 

Poistenie rizika 
rozbitia skla: 

Poistná suma [ EUR ] • stanovená paušálne • stanovená na 1. riziko Sadzba [%>] Spoluúčasť [EUR] Poistné [EUR] Poistenie rizika 
rozbitia skla: 

0,00 33,19 0,00 

Zľavy: zľava [%] 

1. Dojednaná vyššia spoluúčasť 0,00 0,00 

2. Množstevná zľava 0,00 0,00 

3. 0 0,00 

Pripoistenia (dojednávajú sa na prvé riziko v zmysle čl. 14 ods. 4 VPP-M): Poistná suma [EUR] Sadzba [%° ] Poistné [EUR] 

1. Náklady na firemné štíty, povrchovú úpravu zasklenia, provizórnu opravu zasklenia, lešenie a iné 
stavebné prostriedky, de- /remontáž stavebných súčastí (čl. 10 ods. 6 písm. b) až f) VPP-M) 0,00 0,00 0,00 

Poistné za poistenie rizika rozbitia slda: S. 0 , 00 

Spolu poistné za poistenie: B. + S. 8 4 7 , 4 0 



VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami 

Ôánokl 
Úvodné ustanovenia 

1. Tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-Z") sa vzťahujú na poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami (ďalej len 
„poistenie") vykonávajúcich činnosť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

2. Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistníkom je 
osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je v zmluve uvedená fyzická 
alebo právnická osoba, na ktorú saloto poistenie vzťahuje. 

3. Ostatné slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte týchto VPP-Z uvedené v úvodzovkách majú svoj 
osobitný význam definovaný v Článku 2 Výklad pojmov. 

Článok 2 
Výklad pojmov 

Pre účely tohto poistenia: 
1. „Infekčná choroba" je ochorenie vyvolané mikroorganizmami, ktoré je prenosné z človeka na 

človeka, z človeka na zviera, zo zvieraťa na človeka alebo zo zvieraťa na zviera, alebo sa dá 
získať expozíciou z vonkajšieho prostredia. Pre účely tohto poistenia sa „infekčnou chorobou" 
rozumie aj ochorenie na salmonelózu. 

2. „Motorové vozidlo" je akýkoľvek pozemný dopravný prostriedok s vlastným pohonom, príves 
alebo náves (vrátane akéhokoľvek zariadenia na nich pripevnenom), ktoré je používané alebo 
je určené na používanie na pozemných komunikáciách. 

3. „Poistená činnosť" je činnosť uvedená v poistnej zmluve, ktorú poistený vykonáva na základe 
oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a činnosti s ňou 
súvisiace. Za činnosti súvisiace s „poistenou činnosťou" sa pokladá aj výkon vlastníckych práv, 
správa a prevádzka nehnuteľností slúžiacich na výkon poistenej činnosti uvedenej v poistnej 
zmluve, ďalej prevádzka sociálnych a rekreačných zariadení pre zamestnancov poisteného 
a organizácia podnikových podujatí. 

4. „Škoda" znamená „škodu na veci" a/alebo „škodu na zdraví" pričom 
a) „škoda na veci" znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej majetkovej 

ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty funkčnosti alebo možnosti používať 
poškodenú vec. 

b) „Škoda na zdraví" znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia 
a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku. 

5. „Škodová udalosť" je udalosť, počas ktorej dochádza ku vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom 
vzniku práva na poistné plnenie poisťovatelá. 

6. „Sublimiť je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako maximálna výška náhrady, 
ktorú poisťovateľ vyplatí za „škody", na ktoré sa sublimit podľa poistnej zmluvy vzťahuje. 
„Sublimiť nezvyšuje poistnú sumu. 

7. „Výrobok" je: 
a) akákolvek vec vyťažená, vyrobená, opracovaná, predaná, distribuovaná alebo daná do 

obehu poisteným alebo ním poverenou osobou 
b) elektrina a plyn určené na spotrebu a vyrobené alebo distribuované poisteným, alebo 
c) práca vykonaná poisteným alebo ním poverenou osobou, vrátane materiálu alebo 

komponentov poskytnutých v súvislosti s touto prácou. 
8. „Znečisťujúce látky" znamenajú akékoľvek nebezpečné alebo znečistenie spôsobujúce pevné, 

kvapalné alebo plynné materiály, látky, emisie či tepelné účinky, vrátane dymu, výparov, sadze, 
popolčeka, kyselín, zásad, chemikálií či odpadu. Odpadom sa myslia aj materiály určené na 
recykláciu. 

Článok 3 
Rozsah poistenia 

1. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho v rozsahu a za podmienok stanovených týmito 
VPP-Z vyplatil poškodenému náhradu „škody", za ktorú poistený na základe všeobecne 
záväzných právnych predpisov zodpovedá. 

2. Predpokladom vzniku povinnosti poisťovatelá poskytnúť náhradu „škody" je, že „škoda" bola 
spôsobená: 
a) v súvislosti s „poistenou činnosťou" poisteného uvedenou v poistnej zmluve, 
b) vadným „výrobkom" poisteného, ale len v prípade, ak je poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú vadným „výrobkom" v poistnej zmluve výslovne dojednané. 
3. Poistenie sa vzťahuje len na „škodu", ktorá vznikla počas poistnej doby ako následok „škodovej 

udalosti". 
4. Poistenie sa vzťahuje len na „škodovú udalosť", ktorá nastala na území uvedenom v poistnej 

zmluve v časti územná platnosť. 
5. Poistený má právo na náhradu nákladov právnej obhajoby v súvislosti s nárokom vzneseným 

proti poistenému v dôsledku „škody", na ktorú sa toto poistenie vzťahuje. Súčet náhrad „škôd" 
a náhrad nákladov na právnu obhajobu však nesmie presiahnuť poistnú sumu alebo „sublimit" 
uvedený v poistnej zmluve. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne 
vyrovnať akýkoľvek nárok podľa vlastného uváženia. 

Článok 4 
Výluky z poistenia 

1. Toto poistenie sa nevzťahuje na: 
a) „Škodu" spôsobenú úmyselne poisteným alebo inými osobami úmyselne konajúcimi 

z podnetu poisteného 
b) „Škodu", ktorá vznikne poistenému 
c) „Škodu", za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku prebrania zodpovednosti zmluvou 

alebo na základe dohody. "Tato výluka sa však nevzťahuje na „škodu" za ktorú by poistený 
na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedal aj v prípade, ak by sa 
k zodpovednosti zmluvne alebo dohodou nezaviazal, 

d) „Škodu na zdraví" zamestnanca poisteného alebo akejkoľvek osoby vykonávajúcej pracov-
nú činnosť pre poisteného alebo ním poverenú osobu, vrátane pracovných úrazov a cho-
rôb z povolania, ak táto „škoda na zdraví" vznikla počas alebo v dôsledku pracovnej činnos-
ti pre poisteného alebo ním poverenú osobu. 

e) „Škodu" spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo prevádzky akéhokolvek 
„motorového vozidla" poisteným alebo ním poverenou osobou. Táto výluka sa však 
nevzťahuje na „škody" spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku ak 
„škoda" nastane v dôsledku používania týchto strojov. 

f) „Škodu" spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy, údržby, prevádzky, nakladania, 
vykladania, zapožičania alebo zverenia akéhokolvek: 

f.a) lietadla alebo iného vzdušného dopravného prostriedku, alebo 
f.b) plavidla 
poisteným alebo ním poverenou osobou. 

g) „Škodu": 
g.a) spôsobenú na nehnuteľnostiach, ktoré poistený alebo ním poverená osoba užíva, 

obýva alebo má v nájme, 
g.b) na hnuteľnej veci, ktorá bola poistenému alebo ním poverenej osobe zverená, 

zapožičaná, ďalej veci, ktorú poistený alebo ním poverená osoba prevzala alebo ju 
používa, 

g.c) spôsobenú na tých častiach hnuteľných a nehnuteľných vecí, na ktorých poistený 
alebo ním poverená osoba vykonáva akúkoľvek činnosť, ak „škoda" vznikne 
v dôsledku alebo počas tejto činnosti, 

g.d) na tej časti hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, ktorá musí byť obnovená, opravená 
alebo vymenená v dôsledku vadne vykonanej práce na nej poisteným alebo ním 
poverenou osobou, alebo 

g.e) spôsobenú na „výrobku" poisteného 
h) Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku nemožnosti používať poisteného „výrobok", 

alebo potreby stiahnuť z obehu, vymeniť, vyšetriť, opraviť, nastaviť alebo odstrániť 
poisteného „výrobok", ak tento nárok súvisí so zistenou alebo predpokladanou vadou, 
nedostatkom alebo nebezpečným stavom „výrobku". 

i) Akýkolvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku majetkovej ujmy vyplývajúcej z nemožnosti 
používať, spracovať, predať alebo dať do obehu hmotnú vec, ktorá síce nebola fyzicky 
poškodená, ale obsahuje „výrobok" poisteného, ktorý je alebo o ktorom sa predpokladá, že 
je vadný, nevyhovujúci alebo nebezpečný. 

j) „Škodu" spôsobenú na veci tým, že sa plánovane alebo úmyselne zmiešala s poisteného 
„výrobkom", ktorý nedosahuje požadované funkčné alebo kvalitatívne parametre, 

k) „Škodu" vyplývajúcu alebo akýkoľvek nárok súvisiaci so skutočným, predpokladaným alebo 
hroziacim únikom, vypustením, rozptýlením alebo uvolnením akýchkolvek „znečisťujúcich 
látok": 
k.a) z miesta alebo na mieste, ktoré poistený vlastní, využíva, obýva alebo má v nájme 
k.b) z miesta alebo na mieste kde poistený alebo ním poverená osoba vykonáva alebo 

vykonávala akúkolvek činnosť ak „znečisťujúce látky" boli na dané miesto prinesené 
v súvislosti s touto činnosťou 

k.c) z ktoréhokoľvek miesta, využívaného poisteným alebo inými osobami pre 
poisteného alebo v mene poisteného na narábanie, skladovanie, likvidáciu, 
spracovanie alebo úpravu akéhokoľvek odpadu 

k.d) ktoré sú v ktoromkolvek čase prepravované, narábané, skladované, likvidované, 
spracovávané alebo upravované poisteným alebo inou osobou pre poisteného 

Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu" spôsobenú tepelnými účinkami, sadzami alebo 
dymom pochádzajúcimi z „požiaru". Pre účely tejto výluky sa „požiarom" myslí oheň, 
ktorý vznikol alebo sa vlastnou silou rozšíril mimo určené ohnisko. 

I) „Škodu" spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami, vzburou, povstaním, 
masovými, občianskymi alebo inými nepokojmi alebo demonštráciami, štrajkom, 
terorizmom alebo so zásahom štátnej alebo úradnej moci. 

m) „Škodu" spôsobenú alebo vyplývajúcu z: 
m.a) jadrovej energie alebo jadrového žiarenia akéhokolvek druhu, 
m.b) elektromagnetických polí alebo žiarení, 
m.c) genetických zmien organizmov alebo rastlín, 
m.d) „infekčných chorôb" akéhokolvek druhu, 
m.e) formaldehydu, azbestu, kremíka, perzistentných organických látok, metyltercbutyl 

éteru, olova alebo ortuti, 
m.f) neoprávneného používania, narábania alebo skladovania nebezpečných látok, 

vrátane horľavých alebo výbušných materiálov a jedovatých látok, 
m.g) vlastníctva, údržby alebo prevádzkovania železničných dráh, lanoviek, vlekov alebo 

kolájových dopravných prostriedkov, 
m.h) akejkoľvek výroby, projektovania, opravy, údržby, distribúcie alebo predaja lietadiel 

alebo iných vzdušných dopravných prostriedkov, ich súčastí alebo komponentov, 
m.i) plesní alebo húb akéhokolvek druhu, 
m.j) tabaku alebo tabakových výrobkov, alebo 
m.k) nedodania „výrobku" poisteného, 

n) „Škodu" vzniknutú na peniazoch, cenných papieroch, ceninách, vkladných knižkách, 
akýchkolvek platobných alebo úverových kartách, listinách alebo šperkoch. 

o) „Škodu" spôsobenú v dôsledku vibrácii, výkonu demolačných alebo búracích prác alebo 
prác s výbušninami, 

p) Poškodenie, zničenie alebo stratu elektronických dát. 
q) „Škodu" na nadzemných alebo podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu, 
r) „Škodu", z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom akéhokolvek povinného, zákonného 

alebo povinne zmluvného poistenia, 
s) Nároky v súvislosti s akoukolvek náhradou škody priznanou orgánom miestne príslušným 

v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade rozhodovať o právach a povinnostiach 
právnických alebo fyzických osôb. 

2. Toto poistenie sa nevzťahuje na „škodu" vyplývajúcu alebo súvisiacu s poskytovaním alebo 
zanedbaním poskytnutia alebo výkonu: 
a) zdravotnej starostlivosti alebo lekárnických služieb alebo činností, 
b) inšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích, ohodnocovacích, konzultačných, 

projekčných alebo právno-poradenských služieb alebo činností, alebo 
c) služieb súvisiacich s vypracovaním, odsúhlasením, schvaľovaním akýchkoľvek máp, 

nákresov, názorov, správ, prieskumov, výmerov, príkazov, dizajnov, zadaní, špecifikácií 
alebo projektových dokumentácií. 

3. Poistenie sa nevzťahuje na náhradu zmluvných, správnych alebo trestných sankcií alebo pokút 
akéhokolvek druhu vrátane tzv. punitive damages alebo exemplary damages. 

4. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na „škodu" spôsobenú: 
a) osobe, s ktorou poistený žije v spoločnej domácnosti, príbuzným v priamom rade, 

súrodencovi, manželovi alebo inej osobe, ktorá je s poisteným v pomere rodinnom alebo 
obdobnom, 

b) právnickej alebo fyzickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú účasť, pričom v prípade 
„škody" bude poistné plnenie pomerne znížené o podiel majetkovej účasti poisteného 
v danom subjekte, alebo 

c) zákonnému zástupcovi alebo splnomocnencovi poisteného. 
5. Poistenie sa dálej nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle Smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave 
environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
upravujúcich environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych škôd. 

6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj iné špecifické výluky. 



ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
Poistenie budov 

článok 1 
Úvodné ustanovenia 

Zmluvné dojednania pre poistenie budov (ďalej len „ZD-B") dopĺňajú Všeobecné poistné 
podmienky poistenia majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len 
„VPP-M") a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 

článok 2 
Poistné riziká 

Podľa VPP-M je možné poistenie dojednať pre riziká: 
a) požiar - v rozsahu čl. 3 VPP-M - Riziko škôd spôsobených požiarom, úderom blesku, 

výbuchom alebo pádom lietadla, 
b) víchrica - v rozsahu čl. 4 VPP-M - Riziko škôd spôsobených víchricou alebo krupobitím, 
c) živel - v rozsahu čl. 5 VPP-M - Riziko škôd spôsobených živelnou udalosťou, 
d) voda - v rozsahu čl. 6 VPP-M - Riziko škôd spôsobených vodou z vodovodného 

zariadenia, 
e) ostatné - v rozsahu čl. 8 VPP-M - Poistenie pre prípad škôd spôsobených nárazom 

vozidla, dymom, nárazovou vlnou alebo pádom stromov, stožiarov alebo iných 
predmetov na poistenú vec, 

f) krádež - v rozsahu čl. 7 VPP-M ods. 1 písm. a), b) a d) - Riziko škôd spôsobených 
krádežou vlámaním, lúpežou alebo vandallzmom, 

g) rozbitie skla - v rozsahu čl. 9 VPP-M - Riziko poškodenia alebo zničenia skla. 

článok 3 
Predmety poistenia, poistná suma, limity poistného plnenia 

1. V prípade, ak sa dojedná poistenie budov, hál a stavieb, sú poistené do výšky poistnej 
sumy stanovenej poistníkom, uvedenej v poistnej zmluve. Poistná suma môže byť 
stanovená na novú alebo časovú hodnotu v zmysle VPP-M čl. 14 ods. 1 písm. a) 
alebo b). 

2. V prípade, ak sa dojedná poistenie stavebných úprav v prenajatých priestoroch, 
vzťahuje sa poistenie na stavebné úpravy v mieste poistenia uvedenom v poistnej 
zmluve, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v priestoroch, ktoré užíva na základe 
nájomnej zmluvy. Stavebné úpravy musia byť presne špecifikované v zozname, ktorýje 
prílohou poistnej zmluvy. V ňom musí byť uvedený popis, rozsah, umiestnenie 
a hodnota jednotlivých stavebných úprav. Stavebné úpravy sú poistené do výšky poistnej 
sumy stanovenej poistníkom, uvedenej v poistnej zmluve. Poistné suma je stanovená 
na novú hodnotu v zmysle VPP-M čl. 14 ods. 1 písm. a). 

3. Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané zlomkové poistenie pre jednotlivé riziká, |e 
horná hranica poistného plnenia určená stanoveným percentom z poistnej sumy 
alebo limitom poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve. Zlomkové poistenie sa 
vzťahuje iba na riziká, pre ktoré poisťovateľ poskytol zľavu za zlomkové poistenie. 

4. Ak príde k poškodeniu, zničeniu alebo strate veci poistnou udalosťou, poisťovateľ 
uhradí v jednom poistnom období nevyhnutné náklady na: 
a) vypratanie miesta poistenia vrátane strhnutia stojacich častí, odvoz sutiny a iných 

zvyškov na najbližšiu skládku a na ich uloženie alebo zničenie, do výšky 20.000 Sk 
za každú prílohu návrhu poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve 
dojednané inak, 

b) demontáž alebo remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí a na 
stavebné úpravy vykonané v súvislosti so znovuzaobstaraním alebo opravou vecí 
poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalostí, do výšky 20.000 Sk 
za každú prílohu návrhu poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve 
dojednané inak, 

c) odstránenie škôd na stavebných súčastiach poistenej budovy, ku ktorým prišlo 
v dôsledku krádeže, ale len v priamej súvislosti s krádežou hnuteľných vecí, alebo 

pokusom o krádež hnuteľných vecí, do výšky 20.000 Sk za každú prílohu návrhu 
poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak. Poistenie sa 
nevzťahuje na škody spôsobené postriekaním sprejmi a grafitmi, rozbitím skla a na 
rozostavaných stavebných objektoch, 

d) odstránenie škôd na veciach umiestnených na vonkajšej strane budovy (napr. 
firemné štíty, reklamné tabule, markízy, anténne systémy, vonkajšie osvetlenie, 
vonkajšie vedenie vrátane podporných konštrukcií), ku ktorým prišlo v dôsledku 
víchrice, do výšky 20.000 Sk za každú prílohu návrhu poistnej zmluvy, pokiaľnie je 
v poistnej zmĺuve dojednané inak. 

5. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období 
a za každú prílohu návrhu poistnej zmluvy nevyhnutné náklady na odstránenie škôd 
na stavebných súčastiach budovy spôsobených poškodením alebo zničením vandalizmom 
alebo krádežou bez prekonania prekážky do výšky limitu poistného plnenia 
uvedeného v prílohe návrhu poistnej zmluvy. Poistenie sa nevzťahuje na škody 
spôsobené postriekaním sprejmi a grafitmi, rozbitím skla a na rozostavaných 
stavebných objektoch. 

6. Pokiaľ je v poistnej zmluve ako predmet poistenia dojednané sklo, vzťahuje sa poistenie 
aj na rám, v ktorom je sklo osadené, pokiaľ je hodnota rámu zahrnutá v poistnej sume. 

článok 4 
Spoluúčasť 

1. Poistený sa podieľa na poistnom plnení pevne stanovenou sumou vo výške 1.000 Sk. 
Pri poistení rizika škôd spôsobených živelnou udalosťou sa poistený podieľa na 
poistnom plnení pevne stanovenou sumou vo výške 10.000 Sk, pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve dojednané inak. 

2. Spoluúčasť pre jednotlivé poistené riziká v pripoisteniach je rovnaká ako pre príslušné 
poistené riziká v základnom poistení, pokiaľ nie je v poistnej zmluve, alebo týchto 
ZD-B ďalej dojednané inak. 

3. Spoluúčasť pre pripoistenie v zmysle čl. 3 ods. 5 je 5 000 Sk. 

4. Výška spoluúčasti sa odpočítava od výsledného poistného plnenia. 

článok 5 
Indexácia a bonifikácia 

1. Poistná suma za budovy, resp. stavebné úpravy poistené na novú hodnotu sa pre dálšie 
poistné obdobie automaticky zvýši o hodnotu indexu stavebných prác a materiálov 

2. V prípade dojednania poistenia na časovú hodnotu sa indexácia neuplatňuje. 

3. Pri poistení na dobu neurčitú a v prípade priaznivého škodového priebehu 
v predchádzajúcom poistnom období, poisťovateľ môže priznať poistníkovi zľavu 
z poistného (bonus) na nasledujúce poistné obdobie. Minimálne poistné zostáva aj po 
pridelení bonusu zachované. V prípade nepriaznivého škodového pr iebehu 
v predchádzajúcom poistnom období bonus na nasledujúce poistné obdobie zaniká. 

článok 6 
Záverečné ustanovenia 

1. Od ustanovení týchto ZD-B je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je 
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak. 

2. ZD-B nadobúdajú účinnosť 01.01.2008 

2008/01 ZD-B 



Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy 
v súlade s § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z. 

o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Informácie o poisťovateľovi 
Obchodné meno a právna forma: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovatelá: Slovenská republika 
Sídlo: Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 1 

Charakteristika poistnej zmluvy 

1. Názov poistného produktu 
PP01 - KOMPLEXNÉ POISTENIE PODNIKATEĽOV 
Poistenie sa riadi: 
• Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku 

právnických a podnikajúcich fyzických osôb zo dňa 1.1.2009 (VPP-M), 
Zmluvnými dojednaniami pre poistenie budov zo dňa 1.1.2008 (ZD-B), 
Zmluvnými dojednaniami pre poistenie hnuteľných vecí zo dňa 1.1.2008 
(ZD-HV), 
Zmluvnými dojednaniami pre poistenie právnických a podnikajúcich 
fyzických osôb pre prípad prerušenia prevádzky zo dňa 1.1.2008 (ZD-PP), 
Zmluvnými dojednaniami pre poistenie právnických a podnikajúcich 
fyzických osôb pre prípad strojného prerušenia prevádzky zo dňa 
1.1.2008 (ZD-PP-SE), 
Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie strojov a elektroniky 
právnických a podnikajúcich fyzických osôb zo dňa 1.1.2008 (VPP-SE), 
Zmluvnými dojednaniami pre poistenie strojov a elektroniky zo dňa 
1.1.2008 (ZD-SE), 
Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku 
právnických a podnikajúcich fyzických osôb počas prepravy zo dňa 
I.1.2008 (VPP-N), 
Zmluvnými dojednaniami pre poistenie nákladu zo dňa 1.1.2008 (ZD-N), 
Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami zo dňa 
II.3.2007 (VPP-Z), 
Zmluvnými dojednaniami pre poistenie zodpovednosti za škodu zo dňa 
1.1.2008 (ZD-Z), 
doložkami a dokumentárni uvedenými v Návrhu poistnej zmluvy. 

2. Popis poistného produktu 

2.1. Poistné riziká 
2.1.1. Poistenie budov 

požiar (požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla) - čl. 3 VPP-M 
víchrica (víchrica alebo krupobitie) - čl. 4 VPP-M 
živel (povodeň, záplava, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu) 
- čl. 5 VPP-M 
voda (škoda spôsobená v dôsledku úniku vody, kvapaliny v dôsledku 
poruchy alebo chybnej obsluhy vodovodného zariadenia) - čl. 6 VPP-M 
krádež (krádež, lúpež, vandalizmus) - čl. 7 VPP-M 
ostatné (náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov) - čl. 8 VPP-M 
sklo - čl. 9 VPP-M 

.1.2. Poistenie hnuteľných vecí 
požiar (požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla) - čl. 3 VPP-M 
víchrica (víchrica alebo krupobitie) - čl. 4 VPP-M 
živel (povodeň, záplava, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu) 
- čl. 5 VPP-M 
voda (škoda spôsobená v dôsledku úniku vody, kvapaliny v dôsledku 
poruchy alebo chybnej obsluhy vodovodného zariadenia) - čl. 6 VPP-M 
krádež (krádež, lúpež, vandalizmus) - čl. 7 VPP-M 
ostatné (náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov) - čl. 8 VPP-M 
sklo - čl. 9 VPP-M 

2.1.3. Poistenie prerušenia prevádzky - riziká sú voliteľné v nadväznosti na pois-
tenie budov, hnuteľných vecí alebo lom strojov (čl. 3 VPP-SE). 

2.1.4. Poistenie strojov a elektroniky 
• lom strojov - čl. 3 VPP-SE 

2.1.5. Poistenie nákladu 
základné riziko (dopravná nehoda, požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, 
krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, 
lavína) - čl. 3 VPP-N 

• rozšírené riziko (základné riziko, krádež vlámaním do vozidla, krádež 
vozidla, lúpež) - čl. 4 VPP-N 

2.1.6. Poistenie zodpovednosti za škodu 
• zodpovednosť za škodu poisteného - čl. 3 VPP-Z a čl. 3 ods. 1, 2 ZD-Z. 

• možnosť dojednať v jednej poistnej zmluve viacero druhov poistenia, 
v každom druhu poistenia je možné zohľadniť individuálne požiadavky 
poisteného, 
niektoré pripoistenia poskytované bezplatne, 
možnosť nahlasovania poistnej udalosti cez telefón alebo internet, 

• obchodná zľava a bonus zohľadňuje komplexnosť poistenia, 
• technické zľavy v závislosti od prístupu poisteného k minimalizácii rizika. 

2.3. Všeobecná charakteristika poistného plnenia 
2.3.1. Poistenie budov - čl. 16 VPP-M 
2.3.2. Poistenie hnutelných vecí-čl. 16 VPP-M 
2.3.3. Poistenie prerušenia prevádzky - čl. 16 VPP-M, £1.7 ZD-PP a čl. 7 ZD-PP-SE 

2.3.4. Poistenie strojov a elektroniky - čl. 9 VPP-SE 

2.3.5. Poistenie nákladu - čl. 11 VPP-N 
2.3.6. Poistenie zodpovednosti za škodu - čl. 5 VPP-Z 

2.4. Výluky z poistenia 
2.4.1. Poistenie budov-čl. 10,11 a články poistných rizík VPP-M 
2.4.2. Poistenie hnuteľných vecí - čl. 10,11 a články poistných rizík VPP-M 
2.4.3. Poistenie prerušenia prevádzky-čl. 10,11 a články poistných rizík VPP-M, 

čl. 4 ZD-PP a čl. 4 ZD-PP-SE 
2.4.4. Poistenie strojov a elektroniky - čl. 4 VPP-SE 
2.4.5. Poistenie nákladu - čl. 6 VPP-N 
2.4.6. Poistenie zodpovednosti za škodu - čl. 4 VPP-Z, čl. 3 ods. 5 a čl. 4 ZD-Z. 

2.5. Upozornenie na možnosť sankcií a postihov spojených s poistným plnením 
Poisťovateľ je oprávnený znížiť, zamietnuť alebo odmietnuť poistné plnenie, 
ak poistený porušil povinnosti uvedené v nasledovných ustanoveniach: 
2.5.1. Poistenie budov - čl. 20 a článkoch poistených rizík VPP-M 
2.5.2. Poistenie hnuteľných vecí - čl. 20 a článkoch poistených rizík VPP-M 
2.5.3. Poistenie prerušenia prevádzky - čl. 20 a článkoch poistených rizík VPP-M, 

čl.10 ZD-PP a čl. 10 ZD-PP-SE 
2.5.4. Poistenie strojov a elektroniky - čl. 13 VPP-SE 
2.5.5. Poistenie nákladu - čl. 15 VPP-N 
2.5.6. Poistenie zodpovednosti za škodu - čl. 9 VPP-Z 

3. Oboznámenie o dôsledkoch nezaplatenia poistného 
Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové 
poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie 
zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do 
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovatelá na jeho zaplatenie, ak 
nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovatelá 
obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté 
platí, ak bola zaplatená len časť poistného. 

4. Doplnkové administratívne služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene poistenia 
a poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácií o ich zmene 
V poistení nie sú uplatňované žiadne ďalšie poplatky súvisiace s doplnkovými 
administratívnymi službami. 

5. Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožňujú poisťovateľovi 
vykonávať zmeny podmienok poistenia bez súhlasu druhej zmluvnej strany 
5.1. Poistenie budov - čl. 5 ZD-B umožňuje v prípade dojednania poistenia na 
novú hodnotu automaticky aktualizovať poistnú sumu budov pre ďalšie 
poistné obdobie o hodnotu indexu stavebných prác a materiálov. 

5.2. Poistenie hnuteľných vecí - čl. 5 ZD-HV umožňuje v prípade dojednania 
poistenia na novú hodnotu automaticky aktualizovať poistnú sumu výrobných 
a prevádzkových zariadení a cudzích vecí pre ďalšie poistné obdobie o 
hodnotu indexu spotrebiteľských cien. 



6. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy 

6.1. Pri vedomom porušení povinností uvedených v ustanoveniach § 793 
Občianskeho zákonníka môže poisťovateľ od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri 
pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. Toto 
právo môže poisťovateľuplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť 
zistil; inak právo zanikne. 

6.2. Poistenie zanikne výpoveďou: 
6.2.1 jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej 
zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne, 
6.2.2 ku koncu poistného obdobia: výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov 
pred jeho uplynutím, 
6.2.3 jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia 
poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je osemdenná, 
jej uplynutím poistenie zanikne, 
6.2.4 do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľdozvedel o zmene v skuto-
čnostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, pokiaľ 
zmluvné strany neakceptujú uvedené zmeny úpravou poistnej zmluvy; poi-
stenie v takom prípade zanikne doručením výpovede druhej zmluvnej strane. 

7. Spôsob vybavovania sťažností 

7.1. Poisťovateľ prijíma a rieši sťažnosti podané, proti jeho postupu, ústne alebo 
písomne. Sťažovateľ môže ústnu a písomnú sťažnosť podať osobne na 
pracoviskách servisu klientom a v agentúrnych kanceláriách poisťovatelá. 
Ústnu sťažnosť môže sťažovateľ podať aj na telefónnom čísle 0800 122 222. 

Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže 
sťažovateľ zaslať aj emailom na dialog@allianzsp.sk alebo poštou na adresu 
sídla poisťovatelá. 

7.2. Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podáva, čoho sa týka 
(predmet sťažnosti) a čoho sa sťažovateľdomáha. Ak je sťažovateľom fyzická 
osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu bydliska fyzickej 
osoby. Ak je sťažovateľom právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov 
alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby. 

7.3. Poisťovateľje povinný prešetriť sťažnosť a informovať sťažovateľa o spôsobe 
vybavenia jeho požiadaviek či dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní odo dňa jej 
doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu 
podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezodkladne 
upovedomený. 

7.4. V prípade, že je sťažnosť podaná opakovane, tým istým sťažovatelom, v rovnakej 
veci a neobsahuje nové skutočnosti, poisťovateľ nieje povinný sťažnosť vybaviť 
a sťažovateľa o tom upovedomiť. 

Upozornenie poistníka 

Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinnosti, 
ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné 
povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji 
alebo sprostredkovaní poistných produktov. 

Táto informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy bola schválená dňa 
01.04.2010. 
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