
K O O P E R A T I V A poistovňa, a.s. 

P o i s t n á z m l u v a č: 40 1254 315-9 

KOOPERATIVA poistovňa, a.s. 
Štefanovičova 4 

816 23 Bratislava 1 

Zastúpená: Ing. Konštantínom Alexejenkom 
riaditelom a členom predstavenstva 

Bankové spojenie: VÚB Bratislava-mesto, 
č.ú.:89 601-012/0200. 

IČO: 585 441. 
(dalej len "poistovňa") 

a 

Psychiatrická liečebňa Sučany 
Hradiská 20, 038 52 Sučany 

zastúpená: MUDr. Ľubomírom Strelkom, riaditelom 
IČO : 17 335 612 
č.ú. : 192647-369/0900 
(dalej len "poistený") 

uzatvorili podľa § 788-828 Občianskeho zákonníka a Všeobecných 
poistných podmienok schválených Ministerstvom financií SR pod 
číslom: 3/877/1992 (dalej len "VPP"), túto poistnú zmluvu. 
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I 

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou 
poistnou udalostou. 

1. Poistenie sa vzťahuje na HIM vedený na účtoch č.: 

a) 021 (budovy, haly a stavby), 
b) 022 (stroje, prístroje zariadenia a počítače), 
c) 028 (DHIM), 
d) 029 (ostatný HIM), 
e) 042 (odstaranie hmôt. investícií), 
f) 112 (materiál na sklade), 

2. Sadzby a podklady pre výpočet poistného: 

Poistná suma: sadzba: poistné: 

a) 27 525 000,- Sk 0,6%o 16 515,- Sk 
b) 10 192 000,- Sk 0,6%o 6 115,- Sk 
c) 4 176 000,- Sk 0,9%o 3 758,- Sk 
d) 123 000,- Sk 0,9%o 111,- Sk 
e) 23 589 000,- Sk 0,6%o 14 153,- Sk 
f) 567 000,- Sk 0,9%o 510,- Sk 

Ročné poistné spolu: 41 162,- Sk 

3. Dojednáva sa, že poistený sa podieľa na každej poistnej udalosti 
sumou vo výške 1 000,- Sk. 

4. Pre toto poistenie platia VPP-všeobecná čast č.105 a VPP-zvláštna 
čast-živelné poistenie č. 156. 

II 

Poistenie pre pripad odcudzenia veci. 

1. Poistenie sa vztahuje na HIM vedený na účtoch č.: 

a) 022 (stroje, prístroje zariadenia a počítače), 
b) 028 (DHIM), 
c) 029 (ostatný HIM), 
d) 042 (odstaranie hmôt. investícii), 
e) 112 (materiál na sklade), 

2. Sadzby a podklady pre výpočet poistného: 
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Poistná suma: sadzba: poistné: 
a) 10 192 000,- Sk l,0%o 10 192,- Sk 
b) 4 176 000,- Sk l,5%o 6 264,- Sk 
c) 123 000,- Sk l,19%o 146,- Sk 
d) 23 589 000,- Sk 0,5%o 11 795,- Sk 
e) 567 000,- Sk 1,5%o 851,- Sk 

Ročné poistné spolu: 29 248,- Sk 



3. Spôsoby zabezpečenia pre dojednanú výšku poistnej sumy: 

hnuteľné veci (bežného charakteru) umiestnené v uzamknutých 
objektoch: 

- do 100 000,- Sk - uzamknutý objekt, bez špecifikácie 
uzamykacieho systému 

- do 200 000,- Sk - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca 
vytlačeniu (napr. 2018) a bezpečnostný štít zabraňujúci 
rozlomeniu a vylomeniu vložky (napr. typ 802, 807, 900 a pod.) 

- do 500 000,- Sk - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca 
vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a 
vylomeniu vložky a pridaný ďalší zámok (napr. FAB 1572 alebo 
OS2 a pod.), bezpečnostná závora a oplechované dvere. 
Bezpečnostná fólia o sile minimálne 250 mikrónov alebo funkčné 
mreže a elektronická zabezpečovacia signalizácia (EZS). 

- do 1 000 000,- Sk - bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci 
vytlačeniu, rozlomeniu a odvŕtaniu vložky (napr. typ Rl alebo 
OS1 a pod. alebo obdobný zahraničný výrobok s certifikátom), 
ďalej prídavný bezpečnostný zámok (napr. FAB 1572, 0S2 a 
pod), dvere zabezpečené proti vysadeniu alebo zabezpečené 
dvojitou závorou s uzamykateľnou bezpečnostnou zámkou. 
Bezpečnostná fólia o sile minimálne 250 mikrónov alebo funkčné 
mreže a EZS. 

- nad 1 000 000,- Sk - bezpečnostný uzamykací systém 
zabraňujúci vytlačeniu, rozlomeniu a odvŕtaniu vložky, ďalej 
prídavný bezpečnostný zámok, dvere zabezpečené proti vysadeniu 
alebo zabezpečené dvojitou závorou s uzamykateľnou 
bezpečnostnou zámkou, bezpečnostná fólia o sile min. 250 
mikrónov alebo funkčné mreže a EZS vyvedená do miesta trvalej 
obsluhy polície alebo súkromnej bezpečnostnej služby (SBS). 

- veci mimo uzamknutého priestoru - trvalá strážna fyzická 
ochrana alebo strážna služba. 

4. Pre toto poistenie platia VPP - všeobecná časť č. 105 a VPP -
zvláštna časť - poistenie pre prípad odcudzenia č. 205 

III 

Poistenie zodpovednosti za škodu. 

1. Poisťuje sa zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobila organizácia 
inému v súvislosti s činnostou alebo vzťahom organizácie, pokiaľ 
organizácia za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo 
vzťahu z doby trvania poistenia. Dojednáva sa poistná suma pre 
jednu a všetky škody vzniknuté v priebehu jedného poistného roka. 

2. Poistná suma: 500 000,- Sk, poistné: 5 784,- Sk. 

3. Dojednáva sa, že poistený sa podieľa na každej poistnej udalosti 
sumou vo výške 1 000,- Sk. 

4. Pre toto poistenie platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
zodpovednosti za škodu č. 605. 
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IV 

1. Poistenie sa vzťahuje na HIM vedený na účte č. 022. 

2. Poistná suma: 10 192 000,- Sk, sadzba: 3%o, poistné: 30 576,- Sk. 

3. Dojednáva sa, že poistený sa podieľa na každej poistnej udalosti 
spoluúčasťou vo výške 1 000,- Sk. 

4. Pre toto poistenie platia VPP-všeobecná časť č. 105 a VPP-zvláštna 
časť-poistenie strojov č. 300. 

V 

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla. 

1. Poistenie sa vzťahuje na súbor osadených a vsadených skiel. 

2. Sadzby a podklady pre výpočet poistného: 

Poistná suma: 30 000,- Sk, sadzaba: 36%o, poistné: 1 080,- Sk. 

3. Dojednáva sa, že poistený sa podieľa na každej poistnej udalosti 
sumou vo výške 500,- Sk. 

4. Pre toto poistenie platia VPP-všeobecná časť č. 105 a VPP-zvláštna 
časť-poistenie skla č. 250. 

VI 

Všeobecné ustanovenia. 

1. Plnenie poisťovne sa poskytuje v slov. mene (Sk). 

2. Poistenie sa nevzťahuje na pozemky, porasty a rastliny. 

3. Pokiaľ sa v priebehu trvania poistenia zvýši hodnota poisteného 
súboru alebo hodnota jednotlivých poistených vecí o viac ako 20%, je 
poistený povinný toto oznámiť poistovni za účelom úpravy poistnej 
hodnoty a úpravy poistného. 

4. Ak sa týka poistná udalosť cudzích vecí, vznikne právo na plnenie 
iba vtedy, keď sa vlastníkovi veci neplnilo z toho istého dôvodu z 
jeho vlastného poistenia. 

5. Nedeliteľnou súčastou tejto poistnej zmluvy sú VPP - všeobecná časť 
č. 105 a zvláštne časti č. 155, 205, 250, 300 a 605, prevzatie 
ktorých poistený potvrdzuje svojim podpisom. 

6. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto 
poistenie môže vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov 
po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej 
uplynutím poistenie zanikne. 

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia stroja a strojového 
zariadenia. 
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7. Poistený prehlasuje, že poistené veci sú nepoškodené a v dobrom 
technickom stave a poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve 
zodpovedajú hodnote poisťovaných vecí. Na všetky otázky som 
odpovedal pravdivo a úplne a zaväzujem sa oznámiť poisťovni všetky 
zmeny údajov v poistnej zmluve, ku ktorým dôjde v dobe trvania 
poistenia. 

8. Odchýlne od VPP-Všeobecná časť č. 105, článok II, odstavec 1, sa 
poistenie dojednáva na neurčitú alebo určitú dobu. 

9. Poistenie na dobu neurčitú, môže každá zmluvná strana vypovedať 
každoročne, najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. 

10.Poistenie dojednané na jeden alebo viac rokov, môže každá zmluvná 
strana vypovedať najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistnej doby. 
Ak nie je poistenie takto vypovedané, predlžuje sa platnosť 
poistenia vždy o jeden rok. 

11.Dojednáva sa, že prvé a jednorázové poistné je splatné dňom 
účinnosti poistnej zmluvy a následné poistné v deň jeho splatnosti. 

12.Ak nie je prvé alebo jednorázové poistné zaplatené podľa 
predchádzajúceho bodu, poisťovňa nie je povinná plniť za poistné 
udalosti, ktoré vznikli v čase od uzatvorenia poistnej zmluvy do 
zaplatenia prvého resp. jednorázového poistného. To platí rovnako, 
ak bola zaplatená len časť poistného. Vzťahuje sa na poistenia, kde 
prvé a jednorázové poistné nebolo pripísané na účet poisťovne do 15 
dni odo dňa účinnosti poistnej zmluvy. 

13.Poisťovňa má právo v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich 
pre stanovenie výšky poistného, upraviť výšku následného splatného 
poistného ku dňu jeho splatnosti. Ak poistený nebude so zmenou 
poistného súhlasiť, môže poistenie vypovedať s odchýlkou od 
ustanovenia § 800 odst. 1 Občianskeho zákonníka do jedného mesiaca 
od obdržania oznámenia poisťovne o zmene poistného. Poistenie 
zaniká dňom, kedy sa poisťovňa o výpovedi dozvedela, najneskôr však 
do jedného mesiaca odo dňa splatnosti. 

14.Podkladom pre výpočet poistného sú obstarávacie ceny vedené v 
účtovnej evidencii poisteného. Poistenie sa dojednáva na časovú 
cenu. 

VII 

Hlásenie poistných udalosti. 

Vznik poistnej udalosti hlási poistený na tej organizačnej jednotke 
poisťovne, kde poistnú zmluvu uzatvoril, bez zbytočného odkladu 
telefonicky alebo faxom a následne písomne na predpísanom tlačive 
poisťovne. 
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VIII 

1. Ročné poistné 107 850,- Sk poistený platí na účet poisťovne vo VÚB 
Bratislava - mesto: č.ú.: 89 601-012/0200, konšt. symbol: 3558, 
variab. symbol: 4012543159, v štvrťročných splátkach. 

Prvé poistné vo výške 26 964,- Sk je splatné 01.07. každého roku, 
následné poistné vo výške 26 962,- Sk je splatné 01.10., 01.01. a 

01.04. každého roku. 

2. Poistné obdobie, na ktoré sa táto poistná zmluva dojednáva je doba 
jedného roku. 

Poistná zmluva sa dojednáva s účinnosťou od 01. 07. 1999 na dobu 
neurčitú. 

3. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, jeden pre 
poisteného a dva pre poisťovňu. 

4. Zmluva bola uzavretá v Martine dňa 29. 06. 1999. 
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Záverečné ustanovenia. 

pečiatka a podpis poisťovne pečiatka a podpis poisteného 


