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QBE
POISTNÁ ZMLUVA
čislo

8-863-003959
QBE Insurance (Europe) Limited
so sídlom Plantatíon Place, Fenchurch Street 30, EC 3M 3BD Londýn,
zapísaná v registrí spoločností Anglicka a Walesu pod č. 1761561

Veľká

Brítánia

konajúca prostredníctvom

QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Štúrova 27, 042 80 Košice, Slovenská repuhlika
IČO: 36 855472
DIč: 2022503131 IČ DPH: SK2022503131
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l, oddiel Po, vložka číslo 410N
v zastúpení:
Ing. Peter Císar, vedúci organizačnej zložky
Bankové spojenie: Citibank Eurooe ole. pobočka zahraničnej banky SWIFT: CITlSKBA
Číslo účtu:
\BAN:
ďalej

len "poistitel'"

a

BodvaTeI s.r.o.
Školská 5, 045 Ol Moldava nad Bodvou
Slovenská republika
IČO: 36 210 269
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka čislo 12856rv
DIČ: 2021601670
IČ DPH: SK202l601670
v zastúpení:
Valéria Vincová, konatel'ka
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu:
IBAN: SL _
ďalej

len "poistník" a "poistený"

uzatvárajú
v zmysle § 788 a nasl.

Občianskeho

poistnú zmluvu

zákonníka túlo

(&
QBE
Doba.Jrvania (!Oi~tenil!~ __ Od 09. januára 20 I6 0:00 hod. na dobu neurčitú.
Poistné obdobie:
Kalendárny rok, prvé poistné obdobie je od 09.01.2016 do
31.12.20 I6.
_._-- Celková výška ročného poistného a poistného za poistné
Poistné:
obdobie je 290,00 EUR, poistné za prvé poistné obdobie je
284,44 EUR.
Poistné za poistné obdobie je splatné Ol. januára každého roka,
Splatnosť poistného:
poistné_za ~~p~~~é o~2-()!?~ej~_spl~lIl.~_?~j~u_~ll_~Ql~.. __
Spôsob úhrady poistného: Poistnik uhrádza poistné na účet poistiteľa č. I 10035030118130
v Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, SWIFT:
CITISKBA, IBAN: SK938 130000000 II 00350301, variabilný
symbol 8863003959, konštantný symbol 3558.
Dojednaný rozsah poistenia
A. Poistenie zodpovednosti za škodu
Územná platnost'
A. Územie SR- ďalej len {A}
Za jednotlivými predmetmi poistenia je v hranatých zátvorkách uvedený kód miesta poistenia.
Definrcia limitu a sublimitu poistného plnenia

Limit poistného plnenia je horná hranica plnenia poistiteľa za jednu a všetky poistné udalosti
za jeden poistný rok. Ustanovenie o podpoistení sa uplatňuje aj na poistenie dojednané s limitom
plnerúa v rámci poistnej sumy, avšak len vtedy ak nebolo pre predmet poistenia dojednané
poistenie len s limitom plnenia.
Sublimit poistného plnenia je horná hranica plnenia poistiteľa za jednu a všetky poistné udalosti
za jeden poistný rok, ktorá je súčast'ou celkového limitu poistného plnenia a nezvyšuje ho.
Oddiel A. Poistenie zodpovednosti za škodu
Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami
pre poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len "ZD-ZZŠ") a Klauzulou pre zodpovednost' za
škody iné ako škody v pripade škody na živote a zdraví alebo škody na veci. Ročné poistné je
stanovené na základe deklarovaného ročného obratu. V prípade, ak výška ročného obratu oproti
deklarovanému vzrastie o viac ako 20%, je poistený povinný túto skutočnost' bezodkladne
oznámit' poistiteľovi. Poistenie v tomto oddiele sa vzt'ahuje len na právnym predpisom stanovenú
zodpovednost' poisteného za škodu v prípade škody na živote a zdravi alebo škody na veci, ktorá
bola spôsobená tretej osobe v súvislosti s podnikateľskou činnost'ou poisteného: výkon správy
a údržby bytových domov podl'a osobitného predpisu - v súlade so zákonom NR SR č.
246/2015 Z.z.
Pod výkonom správy sa rozumie obstarávanie služieb a tovaru, ktorými je pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov zabezpečované nasledovné:
prevádzka, údržba, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu,
priľahlého pozemku a príslušenstva; služby spojené s užívanim bytu alebo nebytového priestoru;
vedenie účtu v banke, vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde opráv, prevádzky, údržby a iných
nedoplatkov, iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním bytu a nebytových priestorov
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v dome. Poistenie sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú únikom média z vodovodného,
vykurovacieho, klimatizačného, odpadového zariadenia alebo elektrického požiarneho systému
v bytovom dome, v ktorom poistený vykonáva správu bytového domu a ak poistený za túto
škodu zodpovedá.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú hubením škodlivých živočíchov.
Odchylne od Článku 8., bod l, bod b). ZD-ZZŠ sa poistenie vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté a
uplatnené počas doby poistenia voči tretím osobám a v súvislosti s činnosťou, ktorá je uvedená
v poistnej zmluve následkom čistej finančnej škody. Čistá finančná škoda je škoda, ktorá
nevznikla ani na majetku/veci a ani na živote alebo zdraví.
Plnenie za tieto škody je však obmedzené nižšie uvedeným sublimitom (p. č. 2), ktorý je
celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu
(p. č. l) a nezvyšuje ho.
Toto rozšírenie poistného krytia sa však nevzťahuje na:
akékoľvek pokuty, penále, zmluvné, správne alebo trestné sankcie (vrátane tzv. punitive
alebo exemplary damages),
škody vzniknuté schodkom na finančných hodnotách, ktorých správou je poistený
poverený;
nároky na náhradu škody vznesené alebo vyplývajúce z akýchkoľvek poisteným
spôsobených škôd, nákladov alebo výdavkov za stratu použiteľnosti, odstránenie,
stiahnutie z obehu, inšpekciu, opravu, nahradenie, úpravu, premiestnenie alebo
odstránenie výrobkov alebo akéhokoľvek majetku poisteného, ktorého sú súčasťou a sú
stiahnuté z použivania/obehu kvôli akýmkoľvek známym alebo domnelým poruchám,
chybám, nedostatkom alebo nebezpečným účinkom nimi zapríčineným,
akúkoľvek zmluvne prevzatú zodpovednosť,
odškodnenie vyplývajúce z profesnej zodpovednosti,
poistenie zodpovednosti manažérov a riaditeľov spoločnosti,
ušlý zisk,
akékoľvek škody vyplývajúce z dôverných alebo finančných obchodných operácii,
poistenie zodpovednosti za škody na životnom prostredí,
odpratávacie náklady,
škody spôsobené nedodaním, nesprávnym, alebo oneskoreným dodaním zmluvného
záväzku,
škody spôsobené nedodržaním termínov a lehôt,
škody z krížovej zodpovednosti,
škody spôsobené počítačovými operáciami,
škody spôsobené vadným výrobkom.
súčasťou

P.

č.

l.

Právnym predpisom stanovená zodpovednosť poisteného
za škodu v prípade škody na živote a zdravi alebo škody
na Veci, ktorá bola spôsobená tretej osobe v súvislosti
~po_<!J1.~k.atel'sk01!.~~I!l1o.sť~ poist~!!é~o

2.

Limit poistného
plnenia

Predmet poistenia

Sublimit limitu poistného plnenia p.
čistej finančnej škody

Upisovateľ:

Ing.

č.

._._-"--_.•.. _--" l za škody následkom

100 000,00 EUR

o ......

5000,00 EUR

Zuzana RothoviJ
Poistná zmluva
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Snoluúčast' noisteného

Výška sDoluúčasti

Na poistnom plnení v tomto oddiele:
- p. č. l
- o. č. 2

50,00 EUR
5%min.50,00 EUR
Ročné

Doistné
290,00 EUR

Poistné
Za noistenia v tomto oddiele
SÚČASTI POISTNEJ ZMLUVY

Neoddelítel'nou

súčast'ou

tejto poistnej zmluvy sú:

l. Všeobecné poistné podmienky (QIE 100/14/12)
2. Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu (QIE 341/14/04)
3. Výpis z Obchodného registra poistnika

Táto poistná zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu
a jeden pre sprostredkovatel'a poistenia.

PREHLÁSENIE POISTENÉHO
Prehlasujem, že:
- poisťované veci sú nepoškodené a v dobrom technickom stave;
poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú poistnej hodnote poist'ovaných
vecí;

inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované;
som platiteľom DPH;
všetky údaje uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú skutočnosti;
bol som oboznámený so Všeobecnými poistnými podmienkami a Zmluvnými dojednaniami;
rozumiem všetkým ustanoveniam tejto poistnej zmluvy a súhlasím s nimi.
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Uplsovater: Ing. Zuzana Rothová

Poistná zmluva
Sprostredkovatel': RENOItfIA, Ing.J.Po/ónyová, polonysro@gmail.com

č. 8-86J~003959

Strana 4

