
^ Assurance Seriousness Tradition Responsibility Adherence ASTRA 
POISŤOVŇA istota serióznosť tradícia zodpovednosť vernosť 

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve číslo 92 0000 0022 
pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 
so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
korešpondenčná adresa je totožná so sídlom 

IČO: 47 243 597, DIČ: 2023658329 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 2154/B 

Zriaďovateľ: SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A., Str. Nerva Traian Nr. 3, Sectorul 3, Bloc M 
101 Bukurešť- Registrovaná obchodným registrom vedeným Národným úradom pre obchodný register, Úradom pre 
obchodný register pri Okresnom súde v Bukurešti, číslo zápisu: J40/305/1991 

(ďalej len "poisťovateľ"), 

zastúpený na základe splnomocnenia podpísanou osobou 

a 

Mesto Prievidza 
so sídlom Námestie Slobody 14, 971 01 Prievidza, Slovenská republika 
IČO: 00 318 442 

zriadené na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

(ďalej len "poistník" a "poistený"), 

zastúpený: JUDr. Katarína Macháčková, funkcia: primátorka mesta 

uzatvárajú 

dodatok č.2 k poistnej zmluve č. 92 0000 0022 (ďalej len "dodatok" v príslušnom gramatickom tvare), spolu s ktorou tvorí neoddeliteľný 

celok. 



Článok I. Úvodné ustanovenia 

1. Týmto dodatkom sa dopoisťuje predmet poistenia "výber zariadení" podľa prílohy č.l , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť poistnej 

zmluvy č. 92 0000 0022. Pre predmet poistenia platí: 

- poisťuje sa v rozsahu ČI. II. tohto dodatku, 

- vzťahuje sa na neho poistenie dojednané poistnou zmluvou č. 92 0000 022, ČI. L: 

a) Oddiel I. Časť B, 

b) Oddiel II.. 

- vzťahujú sa na neho limity poistného plnenia a osobitné zmluvné dojednania (okrem bodu 2. Osobitných zmluvných dojednaní 

Oddielu IV. poistnej zmluvy č. 92 0000 0022) dojednané v poistnej zmluve č. 92 0000 0022. 
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Článok II. Poistenie 

I. Živelné poistenie 

II. Poistenie strojov a strojných zariadení a Poistenie elektroniky 

Začiatok poistenia: 10.07.2015 o 00:00 hod. 

Koniec poistenia: 31.12.2015 o 24:00 hod. 

Oddiel I. Živelné poistenie 

Poistné podmienky: Toto poistenie je upravené: 

Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku (ďalej len "VPPM") s dňom vstupu do účinnosti 

20.06.2013 

Osobitnými poistnými podmienkami pre živelné poistenie (ďalej len "OPPZ") s dňom vstupu do účinnosti 

12.09.2013 

Miesto poistenia: podľa prílohy č. l 

Predmet poistenia: 

Tabuľka č. l 

P.č. Predmet poistenia 
Poistná suma 

[EUR] 
Spoluúčasť 

[EUR] 

Ročná sadzba 
poistného 

[%o] 

Ročné poistné 
[EUR] 

1. Výber zariadení (podľa prílohy č.l) 8 748,00 50,00 0,19 1,68 

Poistná hodnota: Pre predmety poistenia uvedené v Tabuľke č. l sa dojednáva nová hodnota. 

Poistné riziká: Poistenie sa dojednáva v rozsahu OPPZ ČI.3: 

bod 1 - požiar a jeho sprievodné javy; výbuch; priamy úder blesku; náraz alebo zrútenie sa lietajúceho 

telesa s posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu; 

bod 2 - povodeň, záplava; víchrica; krupobitie; zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy; lavína; tiaž snehu 

alebo námrazy; náraz motorového vozidla vedeného poisteným, osobami žijúcimi s poisteným v 

domácnosti a zamestnancami poisteného; náraz motorového vozidla vedeného inou osobou ako 

poisteným, osobami žijúcimi v domácnosti a zamestnancami poisteného; dym; pád stromov, 

stožiarov a iných predmetov; zemetrasenie; aerodynamický tresk; pyrolýza; zemetrasenie; únik 

roztavených materiálov; únik kvapaliny alebo plynu; výbuch sopky. 
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Oddiel II. Poistenie strojov a strojných zariadení a Poistenie elektroniky 

Poistné podmienky: 

Miesto poistenia: 

Predmet poistenia: 

Toto poistenie je upravené: 

Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku (ďalej len "VPPM") s dňom vstupu do účinnosti 

20.06.2013 

Osobitnými poistnými podmienkami pre poistenie strojov a strojných zariadení (ďalej len "OPPST") s dňom 

vstupu do účinnosti 20.06.2013 

Osobitnými poistnými podmienkami pre poistenie elektroniky (ďalej len "OPPE") s dňom vstupu do účinnosti 

20.06.2013 

podľa prílohy č.l 

Tabuľka č.2 

P.č. Predmet poistenia 
Poistná suma 

[EUR] 
Spoluúčasť 

[EUR] 

Ročná sadzba 
poistného 

[%o] 

Ročné poistné 
[EUR] 

1. Výber zariadení (podľa prílohy č.l) 8 748,00 50,00 5,22 45,68 

Poistná hodnota: 

Rozsah poistenia: 

Osobitné zmluvné 
dojednania: 

Pre predmety poistenia uvedené v Tabuľke č.2 sa dojednáva na nová hodnota. 

Poistenie sa dojednáva v rozsahu OPPST ČI.3 a OPPE ČI.3 

1. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody na strojoch a elektrotechnických zariadeniach, ktorých vek už pred 
začiatkom poistenia alebo počas trvania poistenia prevýšil technickú životnosť v zmysle Kategorizácie 
strojových zariadení / elektrotechnických zariadení schváleného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej 
republiky. Pre určenie veku stroja / elektrotechnického zariadenia je rozhodujúci rok prvého uvedenia do 
prevádzky. Vek stroja / elektrotechnického zariadenia sa vypočíta ako rozdiel medzi aktuálnym rokom a 
rokom prvého uvedenia do prevádzky. V prípade ak nie je možné zistiť rok prvého uvedenia do prevádzky, je 
pre určenie veku stroja / elektrotechnického zariadenia rozhodujúci rok jeho výroby. V prípade ak prešiel 
stroj / elektrotechnické zariadenie generálnou opravou, je pre potreby určenia veku stroja / 
elektrotechnického zariadenia rozhodujúci rok vykonania generálnej opravy. 
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Článok III. Poistné 

3 

2 

1 Podľa § 796 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že poistné je jednorazové poistné. 

Poistným obdobím je obdoobie od 10.07.2015 do 31.12.2015. 

Poistné podľa Čl.l. je: 

Oddiel I. Živelné poistenie 1,68 EUR 

Oddiel II. Poistenie strojov a strojných zariadení a Poistenie elektroniky 45,68 EUR 

Jednorázové poistné (jeden poistný rok) 47,36 EUR 

Obchodná zľava 40% 

Jednorázové poistné (jeden poistný rok) po obchodnej zľave 

Jednorázové poistné za obdobie 10.07.2015 - 31.12.2015 po obchodnej zľave 

28,40 EUR 

13,62 EUR 

Periodicita platby poistného: jednorázovo 

Jednorázové poistné vo výške 13,62 EUR vzťahujúce sa na poistné obdobie od 10.07.2015 do 31.12.2015 (t.j. 175 dní) je splatné jednou 
platbou ku 15.07.2015. 

Informácie na úhradu poistného 

IBAN číslo účtu: SK8881300000001101970000 (Citibank Európe plc, pobočka zahraničnej banky) 

BIC(SWIFT):CITISKBA 

Bankový účet číslo: 1101970000/8130 

Variabilný symbol: 9200000022 

Konštantný symbol: 3558 
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Článok IV. Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok nadobúda účinnosť 10.07.2015 a uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2015. 

2. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 92 0000 0022 zostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok pozostáva z 3 strán a prílohy č. 1 a je vypracovaný v štyroch exemplároch z ktorých má každý platnosť originálu, 

pričom zmluvné strany obdržia po dvoch exemplároch. 

Prílohy: 

Príloha č. l - Zoznam zariadení 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v 

tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú. 

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
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