UNIQA

Vašu zmluvu spravuje:
Správa špeciálneho poistenia - majetok Bratislava
E-maii: sprava_cb@uniqa.sk
Telefón: 0850 111 400
Korešpondenčná adresa:
UNIQA poisťovňa a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

Poistná zmluva
Poistiteľ:

UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

IČO:
Zastúpená:

00653501
Ing. Martin ŽáČek, CSc., predseda predstavenstva
WoHgang Friedl, podpredseda predstavenstva

a
Poístník:

IČO:

AGROPODNfK SLÄMQZ spol s.r.o.
Hlavná 480
076 64 Zemplínska Teplica
36204447

Obchodný register Okresného súdu:Košice l.
Oddiel: Sro; Vložte číslo: 12249/V
Zastúpená: Ing. Jaroslav Spišák - konáte!
Ing. Ivan Seňko - konateľ
uzatvárajú v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a všeobecných poistných podmienok poistnú zmluvu
číslo 9127001193
Čisto vydania:
Začiatok poistenia:
Koniec poistenia:

000
24.9.2015
na neurčito

Účinnosť zmeny: 24.9,2015

Druh poistenia:
Poistenie tomu strojov

1 339,00 EUR

äf
Ročné poistné:

1 339,00 EUR

Splatnosť; 24. 3., 24. 6., 24. 9. a 24. 12. bežného roka
Splátka poistného:

334.75 EUR

Zmluvné dojednania:

UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Call centrum: 0850 111 400
Web: http://www.tjniqa.sk
E-mail: poistovna@uniqa.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

ICO: 00 653 501
DIČ: 2021096242
IČ DPH:SK7020000229

Druh poistenia: Poistenie lomu strojov
Všeobecné zmluvné dojednania:
Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a následného
prerušenia prevádzky - 2012, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh
poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu
poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia,
ktoré sú vo vlastníctve poisteného.
Osobitné zmluvné dojednania:
Predmet poistenia:
Kombajn MF 7280 Centora VIŇ: 581000037
Klauzuly:
06L312
Miesto poistenia:

územie SR

Predmet poistenia:
STROJE A STROJNÉ ZARIADENIA
Spoluúčasť čiastka:
330,00 EUR

Poistná suma

Ročné poistné

270 500.00 EUR

1 339,00 EUR

Prílohami tejto poistnej zmluvy sú klauzuly, s ktorými bol poistník oboznámený a svojim podpisom potvrdil ich
prevzatie: 06L312.
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený
s príslušnými
platnými
všeobecnými
poistnými
podmienkami, zmluvnými dojednaniami a ustanoveniami uvedenými v tejto poistnej zmluve alebo prílohách, prevzal
som ich a
súhlasím s nimi. Zároveň svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o
uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tejto poistnej zmluvy
Bol som oboznámený s dôležitými zmluvnými
podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom formulára podľa vzoru ustanoveného Národnou bankou
Slovenska.
Ďalej svojim podpisom v súlade s ustanovením § 11 zákona č 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem
poistiteľovi neodvolateľný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v
poistnej zmluve v
informačných systémoch poistiteľa a to za účelom a po dobu poskytovania poistenia a činností s tým súvisiacich
Zároveň súhlasím s postúpením osobných údajov poskytnutých poistiteľovi na iné subjekty, ktoré sú súčasťou
finančnej skupiny UNIQA Group a iným subjektom z krajín Európskej únie vrátane ich cezhraničného toku, ak je
rstrfade-s-^yýkonom poisťovacej činnosti.
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Poistník

V Bratislave dňa

UNIQA poisťovňa, a.s.
La/aretská 15, 820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Cail centrum: 0850 111 400
Web: http://www.jiniqa.sk
E-mail: poistovna@uniqa.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

IČO: 00 653 501
DIČ: 2021096242
IČ DPH:SK7020000229

U NIQA

KLAUZULA 06L312

Pripoistenie škôd spôsobených požiarom, živelnou udalosťou,
odcudzením alebo vlámaním vrátane poistenia transportu
Predmet poistenia:

Kombajn MF 7280 Centora

1) Týmto sa dojednáva, že pri uvedených pozíciách poistite!' odškodní poisteného za
straty alebo škody spôsobené povodňou, zemetrasením, záplavou, zosuvom pôdy
alebo kameňa, poklesom pôdy, požiarom, odcudzením alebo vlámaním. Ak škoda
vznikla odcudzením (krádežou) alebo vlámaním poistite!' poskytne plnenie iba
v prípade, ak sú splnené podmienky uvedené v bode 5.
2) Toto pripoistenie platí, ak sa poistené stroje a zariadenia nachádzajú na pracovisku
určenom v poistnej zmluve, alebo sa transportujú (dopravujú) v rámci územia SR.
Pripoistenie sa nevzťahuje na prípad, keď sa pri transporte mimo pracoviska
určeného v poistnej zmluve v dôsledku dopravnej nehody v cestnej premávke
poškodí alebo zničí stroj s prideleným evidenčným číslom vozidla, presúvaný
vlastnou motorickou silou alebo ako prípojné vozidlo za motorovým vozidlom, okrem
stroja s prideleným zvláštnym evidenčným číslom vozidla obsahujúcim písmeno „Z"
na zelenom podklade (číslice a písmená sú čierne).
3) V prípade strát alebo škôd spôsobených odcudzením alebo vlámaním, je poistený
povinný toto bezodkladne oznámiť príslušným orgánom policajného zboru.
4) Toto pripoistenie sa nevzťahuje na stroje, ktorých čísla pozícií nie sú uvedené v tejto
klauzule.
5) Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené odcudzením, alebo vlámaním pokiaľ sa
stroj nachádza na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve (alebo na inom
mieste v rámci SR), pričom sú splnené nasledovné podmienky:
a) Objekt je uzamknutý, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej
cylindrickej vložky zabraňujúcej vytlačeniu a bezpečnostného štíty
(kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. V prípade, že nie
je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, Je
možné nahradiť ho visiacimi bezpečnostnými zámkami (minimálne jeden
visiaci bezpečnostný zámok na jedny dvere), kde všetky konštrukčné prvky
funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu
(petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného
zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti
prekonaniu ako
visiaci bezpečnostný zámok. Dvere .musia byť
zabezpečené proti vysadeniu.
b) Objekt musí mať plné steny - murované, drevené, železné (oceľové).
c) Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich
poškodenia.
d) Pokiaf sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam
nachádzajú na otvorenom priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný
spôsob zabezpečenia objektu:
- objekt je oplotený, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu
(brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo visiace bezpečnostné
zámky (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu bránu,

resp.dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace
s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.)
prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo
vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci
bezpečnostný zámok,
- objekt je v noci trvalé osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou,
- v prípade ak poistná suma/limit plnenia presahuje 66 387,84 € musí byť
objekt strážený stálou ozbrojenou strážnou službou.
Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná,
duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného
majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.
Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným
povolením na držanie zbrane (revolver apod.), ktorá je fyzicky schopná,
duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného
majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom
Výklad pojmov:
Odcudzenie (krádež) - škoda vznikne, spôsobom pri ktorom páchateľ prekonal prekážku
alebo opatrenia chrániace vec pred krádežou,
Za prekonanie prekážky alebo opatrenia chrániaceho vec pred krádežou sa považuje, ak:
a) neoprávnená osoba dokázateľne vnikla násilím do poisteného objektu, miestnosti alebo
násilím prekonala iné opatrenia chrániace vec pred krádežou. To platí za predpokladu,
že boli splnené všetky podmienky zabezpečenia príslušného predmetu poistenia v
zmysle zmluvných podmienok príslušnej poistnej zmluvy,
b) neoprávnená osoba vnikla do poisteného objektu alebo miestnosti pomocou totožného
kľúča, uzamykacieho kódu, priepustnej vstupnej karty alebo kreditnej bankovej karty a
pod. za podmienky, že sa páchateľ týchto prostriedkov dokázateľne zmocnil krádežou
vlámaním v zmysle poistných podmienok UNIQA poisťovňa, a. s., alebo lúpežou v
zmysle Trestného zákona,
c) následný páchateľ vnikol neoprávnene do poisteného objektu alebo miestnosti bez
prekonania prekážky, využijúc tú skutočnosť, že predchádzajúci páchateľ, ktorý bol
právoplatne zistený, už tieto prekážky prekonal. Podmienkou vzniku práva na plnenie z
poistnej udalosti v tomto prípade je, že poistený dokázateľne nemohol po vniknutí prvého
páchateľa zabezpečiť predmet poistenia proti krádeži pred druhým, následným
páchateľom,
d) neoprávnená osoba tajne vstúpi do poisteného objektu alebo miestnosti počas
prítomnosti oprávnenej osoby, vykoná krádež po uzamknutí priestorov a zanechá stopy
pri opúšťaní chráneného priestoru, ktoré môžu byť použité ako hodnoverný dôkaz
spáchaného trestného činu krádeže.
Lúpež - je preukázané použitie násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti
poistenému alebo jeho zamestnancovi v úmysle zmocniť sa jeho veci. Neočakávané
vytrhnutie veci z ruky nie je lúpežou. Zneužitie omamného, uspávacieho alebo iného
obdobného prostriedku páchateľom proti inej osobe sa bude považovať za lúpež iba v tom
prípade, ak bude toto násilie na inej osobe dokázateľné (napr. potvrdenie omamného
prostriedku v krvi, v moci, svedectvo iných osôb a pod.).

