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 Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 905-11941-07 
  
  

Pois ťovate ľ Generali Pois ťovňa, a. s. 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 
1325/B 
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín 
poisťovní vedenom IVASS. 
V mene ktorej koná:  
Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Láska, funkcia: riaditeľ odboru underwritingu 
Meno a priezvisko: Ing. Petra Vargová funkcia: underwriter 

a  

Poistník/Poistený Slovenská obchodná inšpekcia, Úst redný inšpektorát 
Prievozská 32, 827 99 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 17331927, IČ DPH: SK 2021511899 
Zapísaná v registri organizácií  
V mene ktorej koná:  
Meno a priezvisko: Mgr. RNDr. Nadežda Machútová, funkcia: ústredná riaditeľka SOI 
rodné číslo/dátum narodenia: 5.6.1965  adresa pobytu: Mierová 314/2 82105 Bratislava 
štátna príslušnosť: SR, druh a číslo dokladu totožnosti: EH523292 

  
 sa týmto dodatkom č. 6 k poistnej zmluve č. 905-11941-07 (ďalej len “dodatok“) dohodli             

na zmene ustanovení poistnej zmluvy (ďalej len “zmluva“). 
  

I. Predmet 
dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou od 24.02.2015, 00:00 hod. sa menia 
ustanovenia zmluvy v nasledujúcich článkoch: 
- čl. 1.2. Poistené veci, poistné čiastky  sa mení nasledovne: 

1.2 Predmet poistenia, Poistná suma 

V súlade s ustanovením článku 2 bodu 1 PPZ sa poistenie podľa tejto zmluvy 
vzťahuje na veci uvedené ďalej pod jednotlivými položkami (ďalej len „poistené 
veci“). V súlade s ustanovením článku 5 bodu 1 PPZ sú pre poistené veci stanovené 
nižšie uvedené poistné čiastky. 
 

P.č. Predmet poistenia Poistná suma v 
EUR 

1. Administratívna budova, garáž vrátane oplotenia 
a posuvnej brány 

308.130,00 

2. Sklenené časti budovy a stavebných súčastí 5.000,00 

3. Stavebné súčasti budov – na 1. riziko 3.000,00 

 Celkom 316.130,00 

- čl. 1.3. Poistené nebezpe čenstvá a spoluú časti  sa mení/dopĺňa nasledovne: 
V súlade s ustanovením článku 1 PPZ sa pre poistené veci špecifikované v 
ustanovení bodu 1.2 tejto zmluvy dojednáva poistenie pre prípad poškodenia alebo 
zničenia poistených vecí nižšie uvedenými poistnými nebezpečenstvami. Zároveň 
sú pre jednotlivé poistené veci a poistné nebezpečenstvá v súlade s ustanovením 
článku 7 bodu 17 PPZ dojednané nižšie uvedené spoluúčasti. 

 

P.č. Poistné nebezpe čenstvá Spoluú časť v 
EUR 
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1. 
Podľa čl. II. ods. 1 písm. a) až d) VPP PPZ 08; ďalej 
rozšírené o poistné nebezpečenstvá: dym, náraz 
vozidla a aerodynamický tresk (FLEXA) 

165,00 

2. Podľa čl. II. ods. 2 písm. c) až g) a i) VPP PPZ 08 (EC) 165,00 
3. Podľa čl. II. ods. 2 písm. a), b) a h) VPP PPZ 08 (CAT) 165,00 
4. Podľa čl. II. ods. 3 VPP PPZ 08 (VODA) 165,00 
5. Náhodné rozbitie skla 165,00 
6. Vandalizmus 165,00  

 Poistenie sklených plôch na budovách sa dojednáva aj proti náhodnému rozbitiu 
skiel. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené alebo vzniknuté: 
a)rozbitím vzniknutým pri inštalácii, montáži a demontáži, pri preprave a doprave, 
b)v dôsledku výrobnej vady skla, 
c)úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím poisteného, osoby 
poistenému  blízkej alebo inej osoby konajúcej na podnet alebo s vedomím 
poisteného, 
d)na rámoch a osadeniach. 
Toto poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek následné škody. 
Poistenie predmetov poistenia uvedených v článku 1.2 tejto časti zmluvy, sa ďalej 
rozširuje o poistné nebezpečenstvo: vandalizmus. 
Vandalizmom  sa rozumie úmyselné, často bezdôvodné fyzické poškodenie alebo 
zničenie predmetu poistenia treťou osobou (okrem osoby blízkej poistenému alebo 
osoby konajúcej na podnet alebo s vedomím poisteného), ktoré nesúvisí s krádežou 
vlámaním. Fyzickým poškodením predmetu poistenia však nie je len nepriaznivá 
zmena jeho povrchu (poškriabanie, nafarbenie, postriekanie sprejom, preliačenie a 
pod.). 

- čl. 1.6. Poistné  sa mení nasledovne: 
Ročné poistné za živelné poistenie predstavuje 411,00 EUR. 

- čl. 2.2. Poistené veci, poistné čiastky, spoluú časti  sa mení nasledovne: 
2.2 Predmet poistenia, Poistná suma, Spoluú časť 

V súlade s ustanovením bodu 1 článku 2 PPKL sa poistenie podľa tejto zmluvy  
vzťahuje na veci uvedené ďalej pod jednotlivými položkami (ďalej len „poistené 
veci“). 
V súlade s ustanovením bodu 1 článku 5 PPKL sú pre poistené veci stanovené 
nižšie uvedené poistné čiastky.  
Zároveň sú pre jednotlivé poistené veci v súlade s ustanovením bodu 17 článku 7 
PPKL dojednané nižšie uvedené spoluúčasti pre jednotlivé položky. 

 

P.č. Predmet poistenia Poistná suma v 
EUR 

Spoluú časť v 
EUR 

1. Stavebné súčasti budov – na 1. riziko 3.000,00 165,00 
 

- čl. 2.5. Zvláštne ustanovenia bod 2.5.1.  sa ruší v plnom rozsahu. 

- čl. 2.6. Poistné sa mení nasledovne: 
2.5. Poistné 
Ročné poistné za poistenie krádeže vlámaním a lúpežným prepadnutím predstavuje 
15,00 EUR. 
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s nasledovným znením: 
3. Poistenie strojov 
3.1. Predmet poistenia, Poistná suma 
Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva pre nasledovné predmety poistenia: 

P.č. Predmet poistenia Poistná suma v EUR 
1. Vstupná posuvná brána 600,00 

 

3.2. Rozsah poistenia 
Poistenie predmetov poistenia uvedených v článku 3.1 tejto časti zmluvy pod p.č. 1 
sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia strojov 
a strojných zariadení PPST 08 (ďalej len „VPP PPST 14“). 
 
3.3 Spoluú časť 
Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na 
plnení poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške 165,00 EUR. 
 
3.4 Miesto poistenia  
Hurbanova 59, Trenčín 
 
3.5 Poistné 
Ročné poistné za ČASŤ 3. tejto zmluvy predstavuje 6,00 EUR. 
 

- Časť 3. Spolo čné ustanovenia  sa mení nasledovne: 
Časť 4. Spolo čné ustanovenia 

4.1. Začiatok a doba trvania poistenia 

Poistenie sa dojednáva na jeden poistný rok s účinnosťou od 01. januára 2002, 
00:00 hod. 

4.2. Výška poistného 
Poistné za poistenie podľa tejto zmluvy predstavuje 432,00 EUR z toho: 
Poistné za ČASŤ 1. zmluvy                                      411,00 EUR   
Poistné za ČASŤ 2. zmluvy                                        15,00 EUR 
Poistné za ČASŤ 3. zmluvy                                          6,00 EUR 

4.3. Splatnos ť poistného 
Poistné je splatné v jednej splátke ku dňu 01.01. príslušného kalendárneho roka. 

4.4.Bankové spojenie  
Všeobecná úverová banka a.s., retailová pobočka Bratislava - Gorkého 
číslo účtu: BBAN: 0048134112/0200 
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112 
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX 
konštantný symbol: 3558 
variabilný symbol: 9051194107 

4.5. Záverečné ustanovenia 

4.5.1.  Právne vzťahy, vyplývajúce z poistenia, sa riadia slovenskými 
právnymi   predpismi a spory z poistenia rozhodujú súdy Slovenskej 
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republiky. 

4.5.2.  Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán v záležitosti, 
ktorá je predmetom tejto zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce 
dohody, dojednania a oznámenia. Žiadny dodatok k tejto zmluve 
nebude platný, pokiaľ nebude vyhotovený písomne a podpísaný 
oboma zmluvnými stranami. 

4.5.3.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami. 

4.5.4.  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží 
poistený a dva poisťovňa. 

 
II. Poistné, 

Splatnos ť 
poistného 

Preplatok za poistenie podľa tohto dodatku za obdobie od 24.02.2015, 00:00 hod.              
do 01.01.2016, 00:00 hod. predstavuje 1.026,26 EUR a je splatné na účet poisteného. 

  
III. Záverečné 

vyhlásenia 
a ustanovenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom rovnopise. 

2. Tento dodatok je neodlúčiteľnou súčasťou poistnej zmluvy č. 905-11941-07 zo dňa 
17.12.2001. 

3. Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené 
v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamlčal žiadnu skutočnosť 
rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy. 

4. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je 
oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle § 47 zákona  č. 
8/2008 Z. z. o poisťovníctve. 

5. V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z 
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistník vyhlasuje, že túto 
zmluvu uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu 
poistného sú v jeho vlastníctve. Zároveň poistník vyhlasuje, že nie je politicky 
exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. Ak toto vyhlásenie nie je 
pravdivé, poistník písomne oznámi pois ťovate ľovi identifika čné údaje osoby, v 
ktorej mene uzatvára túto zmluvu, resp. identifika čné údaje osoby, v ktorej 
vlastníctve sú finan čné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhla su 
tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uv edené v predošlej vete 
môže poistník splni ť formou Čestného vyhlásenia na tla čive pois ťovate ľa. 

6. Žiadny poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a žiadny poisťovateľ 
nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, 
ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody 
alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, 
zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či 
ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej 
republiky, Veľkej Británie alebo USA. 

7. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmien. 
8. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 
9. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingo vé účely (netýka sa 

poistníka, ktorý je právnickou osobou) : Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s. 
spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum 
narodenia, e-mail a telefónne číslo na účely marketingových činností poisťovateľa, 
sprostredkovateľov poistenia a spoločností patriacich do skupiny Generali (napr. 
ponuka produktov, súvisiacich služieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka účasti 
v súťažiach a anketách), a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po 
dobu jedného roka po ukončení platnosti všetkých zmluvných vzťahov s 
poisťovateľom. Beriem na vedomie, že mám právo na blokovanie mojich osobných 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Underwriter: Ing. Petra Vargová  tel: 0918 913 510 e-mail: petra.vargova@generali.com  
Sprostredkovateľ: RENOMIA, s.r.o.   
V_Arial 10,5   Strana 5 (celkom 5) 

 
 
 
 
 
IV.   Prílohy 

údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutej 
osoby a spracúvaní osobných údajov, s ktorými som bol oboznámený, sú v 
príslušných poistných podmienkach ako aj na webovej stránke poisťovateľa.     
 □ ÁNO □ NIE 
 
Všeobecné poistné podmienky poistenia strojov a strojných zariadení VPP PPST 14 

 
 

V Bratislave dňa 23.02.2015 
 
Mgr.RNDr.Nadežda Machútová 
 
Ústredná riaditeľka SOI 
................................................................... ............................................................................. 
        Slovenská obchodná inšpekcia                 Generali Poisťovňa, a. s. 
                    meno a priezvisko                        Ing. Rastislav Láska 
                           funkcia                riaditeľ odboru underwritingu 
 
 
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát SOI 
 
...................................................................  ............................................................................. 
               Obchodné meno poistníka        Generali Poisťovňa, a. s. 
                    meno a priezvisko Ing. Petra Vargová                      
                           funkcia underwriter 


