MSIG
Poistný certifikát
k poistnej zmluve č.: 421-L-17-54-0608
Poisťovateľ:

MSIG Insurance Europe AG
so sídlom An den Dominikanem 11-27, Kôln 50668, Nemecká spolková republika,
číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregíster B des Amtsgerichts Kôln
Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Kôln, HRB 75277, IČO: DE815374655
Štatutárny zástupca: Nikolaus - Martin Przybyla, Akio Takai, Stefan Henke, Masayuki Nagano
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
so sídlom: Štúrova 11,811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 773 169
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2 1 10/B
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura

Poistník/ poistený:

M B M -G R O U P , a.s.
H v iezd o slav o v o nám . 213, 029 01 N ám esto v o
IČO : 36 740 519

Dole podpísaní zástupcovia poisťovateľa potvrdzujú, že MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
(Slovensko), vystavila nasledovnú poistnú zmluvu:_____________________________
K on iec p o istn éh o ob d ob ia:
Z a čia to k poisten ia:
P oistn á zm lu va č.:
2 1 .0 3 .2 0 1 8 , 24:00 hod.
421-L -17-54-06 0 8
2 2 .0 3 .2 0 1 7 , 00 :0 0 hod.
Poistná zmluva sa automaticky predlžuje o ďalšie
poistné obdobie, pokiaľ nie je písomne
vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred koncom
poistného obdobia___________________________
P oistn á su m a / lim it p o istn éh o plnenia:
D ruh poisten ia:
Z o d p o v ed n o sť z prev ád zk y a za v ý ro b o k

E ur 1.0 0 0 .0 0 0 ,- p au šáln e p re šk o d y n a zd rav í a vecn é šk ody spolu, m ax. 2 k rát za
p o istn é

P op is rizik a/ p oisten é čin n osti
P o d p o istenie v ro zsah u p o d m ien o k , p o istn ý c h sú m / lim ito v a su b lim ito v p o d ľa poistnej zm luvy, p o istn ý ch p o d m ien o k
a o so b itn ý ch dojednaní, sp ad á z o d p o v ed n o sť za šk o d y z p rev á d z k y a z v ad n éh o vý ro b k u , v rátan e zo d p o v ed n o sti z vlastníctva
n ehnuteľností a priam y ch n á sle d n ý ch škôd (u šlý zisk).
R o zšíren ia p o istn éh o k ry tia obsahujú:
- regresy S ociálnej a zd rav o tn ý ch p o isťo v n í
- škody na nad zem n ý ch alebo p o d z e m n ý c h v ed en ia ch
- ško d y v d ô sled k u v ibrácií, d em o lačn ý ch alebo b ú ra cíc h p rác alebo šk o d y z o d streľo v a n ia

S ublim it: E u r
S ublim it: E u r
Sublim it: E u r

60.000,100.000,100.000,-

Územná pôsobnosť:

Poistné podmienky:

Poistná ochrana platí pre škody, ktoré vzniknú na území:
Slovenskej republiky

Všeobecné a doplňujúce všeobecné poistné podmienky pre
poistenie zodpovedností (VPPZ/DVPPZH0904.3.2 SK)

Tento certifikát je platný s vyššie uvedenou poistnou zmluvou, je vystavený výlučne pre účely informácie a nedáva žiadne práva jeho
držiteľovi. Tento certifikát ďalej nedoplňuje, nerozširuje a ani inak, akýmkoľvek spôsobom, nemení poistné krytie podľa poistnej zmluvy
uvedenej vyššie, ktorá má vždy pred týmto certifikátom prednosť.
M S IG In su ra n ce E u rop e A G ,
p o b o čk a poisťo v n e z iného člen sk éh o štátu (S lo v en sk o )
zapísaná v O b ch o d n o m reg istri O S B ratisla v a L, O ddiel: Po,
v lo žk a č. 2 1 10/B

M gr. R ad o v a n F ig u ra
vedúci organizačnej zlo žk y

M B M -G RO U P-CC T tifikát 20 1 7

/In g j V lad im ír G a lan d a

u n d erw riter

V B ratislav e d ň a

2 7 .03.2017

♦

I

MSIG

VÝTLAČOK

[ PRF KLIENTA

I

J

Poistná zmluva č=: 421 “L-18-62=0697
u za tvo re n á v zm ysle § 788 a nasl. O b čia n s k e h o z á ko n n íka
medzi
Poisťovateľ:

MSIG In su ra n ce E urope AG
so sídiom And en Dominikanem 11-27, Kôln 50668, Nemecká spolková republika,
číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Kôln
Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Kôln, HRB 75277
IČO: D E S Í5374655
Štatutárny zástupca; Nikolaus - Martin Przybyla, Carsten Hoffmann, Stefan Henke, Akihiko Ikeno
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:
MSIG In su ra n ce E u rope AG, p o b o čka p o is ťo v n e z in é h o č le n s k é h o š tá tu (S lo ve n sko)
so šidlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46 773 169
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2 1 10/B
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura
ct

Poistník:

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
Slovenská republika
IČO: 36 740 519
iČ DPH: SK2022337548

Druh poistenia;
Č íslo predchádzajúcej PZ:

Číslo klienta: 0256

stavebno-montážne
poistenie

Predpísané poistné *
za dobu poistenia:

podľa bodu X. 1.

nová

Jednorazové poistné:

podľa bodu X. 1.

Dátum vystavenia:

26.04.2018

Začiatok účinnosti poistnej zm luvy: podľa bodu V. a)
Koniec doby poistenia:

podľa článku V. a) tejto
poistnej zmluvy

Poistná zmluva sa dojednáva na dobu určitú.

S p latnosť poistného:
Jednorazové poistné je splatné ku dňu oznámenia
0 prevzatí staveniska.
Záloha na jednorazové poistné/minimálne poistné podľa
bodu X.2. je splatné po prevzatí poistnej zmluvy ku dňu
podľa príslušnej faktúry vystavenej poisťovateľom.

Rozsah a obsah tejto poistnej zmluvy je uvedený v prílohe, ktorá tvorí spolu s príslušnými poistnými podmienkami a
osobitnými dojednaniami nedeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
Popis rizika:
Dolu podpísaná poisťovňa poskytuje na základe poskytnutých informácií a podaného návrhu poistnú ochranu pre riziká
podľa prílohy tejto zmluvy. Vzájom né práva a povinnosti sa riadia podľa existujúcej poistnej zmluvy, podaného návrhu,
všeobecných a osobitných poistných podmienok uvedených a priložených k poistnej zmluve, dojednaní, ako aj zákonných
ustanovení.
Celková poistná suma:
podľa bodu VI. poistnej zmluvy
MSIG Insurance Europe AG,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

^

V

............................dňa

in s u r :!n c c Eu o p e ^ i
■

.............. / ................................................................

/ r . : .................................

Mgr. Radovan Figura
vedúci organizačnej zložky

H I M R - € W U F , «.s.
..... 213

Ing. Ľuboš Holik
senior undenwriter

/

i Pečiatka a podpis poistnika
7

‘ Poistné ]e v zmysle §37 zákona č, 222/2004 oslobodené od DPH

/

Bankové spojenie: ČSOB. a.s., Bratislava, IBAN: SK10 7500 0000 0002 5513 9063

♦
Poistná zmluva č.:
421-L-18-62-0697

MS8G
Dátum vystavenia:
26.04.2018

Identifikácia v súiade s § 7, zákona č. 297/2008 Z.z. (o ochrane pred legaiizáciou príjmov z trestnej
činnosti) podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra;

Túto poistnú zmluvu v mene poistnika podpísal:

Meno a priezvisko:

-o

Funkcia:

Dátum narodenia/rodné číslo:

lír-

čís lo dokladu totožnosti:
(občiansky preukaz/pas)

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Dátum narodenia/rodné číslo:

Číslo dokladu totožnosti:
(občiansky preukaz/pas)

Identifikáciu poistnika vykonal:

V

, dňa

/t ý /

7 y f č.-

Meno, priezvisko, funkcia

.'Podpis (pečiatka)
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♦
Poistná zmluva č.:
421-L -18-62-0697

I.

MSIG

Dátum vystavenia:
26.04.2018

Projekt
Realizácia projektu „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cestaDolnozemská cesta“ v súlade s podkladmi predloženými k príprave poistenia.

II.

Rozsah poistného krytia
Nepredvídane a náhle vzniknuté poškodenia alebo zničenia v rozsahu všeobecných poistných
podmienok, ako aj osobitných a zmluvných dojednaní tvoriacich nedeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

Poistník. poistení
a) Poistník
MBM-GROUP, a.s.

(ako Generálny dodávateľ)

Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
Slovenská republika
IČO: 36 740 519
b) Poistení
Poistený je záujem Poistnika
vrátane stavebno-montážnych výkonov všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa priamo na
výstavbe/montáži poisťovaného diela/Projektu, pokiaľ títo dodávajú svoje výkony na základe
zmluvy, majú riadne oprávnenie na výkon predmetných činností a pokiaľ hodnoty ich dodávok sú
obsiahnuté v celkovej poistnej sume/hodnote prác a dodávok poisteného projektu.

IV.

Miesto poistenia
Stavenisko poisťovaného diela:
MČ Bratislava - Petržalka
Parcelné číslo: podľa doloženej dokumentácie

V.

Doba poistenia
a) Stavebno-montážne vykonv
Poistné krytie začína písomným oznámením poistnika poisťovateľovi, že prevzal stavenisko
a súčasne uhradením plnej výšky jednorazového poistného a trvá 3 mesiace od dátumu oznámenia,
najneskôr však do 30.11.2018.
b) Poistenie údržby (Extended Maintenance - Klauzula 004)
Nedojednáva sa/Nepoisťuje sa
c)

Predĺženie/zmeny lehôt uvedených v bode a) oznámi poistník poisťovateľovi v predstihu. Doplatok
poistného za predĺženie doby poistenia bude dojednaný z prípadu na prípad.
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♦
Poistná zmluva č.:
421-L-18-62-0697

VI.

MSI G

Dátum vystavenia:
26.04.2018

Poistné sumy/poistené veci/suma ručenia
Odsek I. - POISTENIE MAJETKU
a) EUR

285.160,- - ako celková poistná suma/hodnota stavebno-montážnych výkonov

b)

nepoisťuje

sa - pre zariadenie staveniska, stavebné stroje vrátane náradia

c)

nepoisťuje

sa - pre existujiíci majetok (podľa Klauzuly 119)

nepoisťuje

sa - pre Náklady odpratávacích prác na „Prvé riziko“

d)

EUR

285.160,- - ako celková poistná suma

Odsek 11. - POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
Nedojednáva sa/Nepoisťuje sa
Odsek III. - INVESTOROV UŠLÝ ZISK (ALoPI
Nedojednáva sa/Nepoisťuje sa

VII.

Spoluúčasť
Pre každij škodovií udalosť sa dojednáva spoluúčasť:

VIII.

a) pre vyššiu moc (Act of God)

EUR

15.000,-

b) pre ostatné poistené nebezpečenstvá

EUR

3.000,-

Podkladv poistneí zmluvy
Platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, a:
- Všeobecné poistné podmienky Mitsui Sumitomo pre AH Risks poistenie stavebných prác
(štandardné znenie Contractors' AH Risks Policy podľa MCinchener Ruck),
vrátane doplnenia krytia podľa nasledovných klauzúl:

Klauzula 005:

Osobitné podmienky tvkaiúce sa stavebného a/alebo montážneho časového
plánu

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poistnej zmluvy alebo
prípadných doplňujúco dojednaných podmienok, že pre poistné krytie piati nasledovné:
Stavebný a montážny časový plán je spolu s inými poistnikom písomne vydanými vyhláseniami a
odovzdanými technickými podkladmi za účelom uzatvorenia poistenia integrovanou súčasťou tejto
poistnej zmluvy.
Poisťovňa neposkytuje poistné plnenie za straty alebo škody, ktoré vznikli následkom odchýlenia sa
od stavebného a/alebo montážneho časového plánu o viac ako 2 týždne, ak poisťovňa pred
vznikom škody písomne s poistnikom nedojednala súhlas s takýmto odchýlením.

Klauzula 014:

Výluka terorizmu

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poistnej zmluvy alebo
prípadných doplňujúco dojednaných podmienok, že poisťovateľ neposkytne poistnikovi/poistenému
žiadnu náhradu za straty, poškodenia, zničenia alebo nároky na náhradu škôd spôsobených
teroristickým činom alebo škôd z neho vyplývajúcich.
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♦
Poistná zmluva č.:
421-L-18-62-0697

Dátum vystavenia:
26.04.2018

V zmysle tejto klauzule sa za teroristický čin považuje akékoľvek jednanie, ktoré zahrňuje, bez toho,
že by to tu bolo obmedzené, každé násilné konanie a/alebo vyhrážanie sa násilným konaním
akejkoľvek osoby alebo skupiny/skupín osôb, ktoré, či už samostatne alebo na podnet, prípadne
v spolupráci s akoukoľvek organizáciou/organizáciami alebo vládou/vládami jednala(-i), za účelom
dosiahnutia politických, náboženských, ideologických, etických alebo obdobných cieľov alebo
zámerov, vrátane zámeru získať vplyv na vládu a/alebo verejnosť, pripadne u časti z nich šíriť
obavy a strach.
Táto klauzula taktiež vylučuje ujmy, škody, náklady alebo výdavky ľubovoľnej povahy priamo alebo
nepriamo spôsobené alebo vyplývajúce alebo jestvujúce v súvislosti z ľubovoľnými opatreniami
vykonanými pri riadení, prevencii, potláčaní alebo v každej inej súvislosti k teroristickému činu/-om.
Ak poisťovateľ tvrdí, že v zmysle tejto výluky neplatí poistné krytie pre poškodenia, zničenia,
náklady alebo výdavky podľa tejto poistnej zmluvy, je povinnosťou poistnika/poisteného preukázať
opak.
Klauzula 107:

Podmienky pre ubytovne a sklady

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poistnej zmluvy alebo
prípadných doplňujúco dojednaných podmienok, že poisťovňa poskytne poistnikovi len vtedy
odškodnenie za poškodenia, zničenia alebo ručenia, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené
požiarom, záplavou alebo povodňou na ubytovniach alebo skladoch stavebného materiálu, keď tieto
ubytovne alebo sklady stavebného materiálu boli zriadené na takom mieste staveniska, na ktorom
nebola v priebehu posledných 20 rokov pozorovaná hladina vody a jednotlivé skladovacie jednotky
sú od seba buď vzdialené minimálne 50m aiebo oddelené ohňovzdornými stenami.
Klauzula 110:

Osobitné podmienky pre bezpečnostné opatrenia y prípade poveternostných
zrážok, povodne a záplavy

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poistnej zmluvy alebo
prípadných doplňujúco dojednaných podmienok, že poisťovateľ poskytne poistnikovi plnenie za
straty, škody alebo ručenia priamo alebo nepriamo vzniknuté v dôsledku poveternostných zrážok,
povodne alebo záplavy, avšak iba vtedy, ak boli dodržané dostatočné bezpečnostné opatrenia
stanovené pri plánovaní a vypracovaní projektu.
Za dostatočné bezpečnostné opatrenia v tomto zmysle sa považuje to, že v rámci celej doby
poistenia boli zo štatistik príslušných meteorologických pracovísk pre miesto poistenia a každý
časový okamih zohľadnené známe hodnoty pre zrážky, povodne a záplavy opakujúce sa s periódou
20 rokov, t.j. minimálne najvyššie hodnoty zaznamenané za posledných 20 rokov pred dátumom
plánovaného začiatku výstavby.
Poisťovňa nenahradí straty, škody alebo ručenia, ak poistník bez meškania neodstránil prekážky
(napr. piesok, stromy) z vodných tokov, či už s tečúcou vodou alebo nie, a to za účelom udržania
voľného toku vodý.
Klauzula 112:

Osobitné podm ienky pre požiarne hasiace zariadenia a požiarnu ochranu na
staveniskách

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poistnej zmluvy alebo
prípadných dopiňujúco dojednaných podmienok, že poisťovateľ poskytne poistnikovi plnenie za
straty alebo škody, spôsobené priamo alebo nepriamo požiarom a/alebo výbuchom iba vtedy, ak sú
splnené nasledovné podmienky:
a)

Na stavenisku sa musia nachádzať dostatočne výkonné, okamžite použiteľné zariadenia na
hasenie požiaru.

b)

Ručné hasiace prístroje a hadice musia byť pravidelne preverené v súlade a v lehotách
stanovených všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike.

c)

Požadované požiarne úseky musia byť vytvorené podľa platných predpisov čo najrýchlejšie po
odstránení debnenia.
Otvory pre výťahové a obslužné šachtý, ako aj iné otvory musia byť čo najskôr provizórne
uzatvorené, najneskôr však na začiatku vnútorných stavebných prác.

d)

Odpadový materiál musí býť pravidelne odstraňovaný. Z poschodí, na ktorých prebiehajú
práce, musia byť horľavé odpady odstránené denne po ukončení práce.
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♦
Poistná zmluva č.:
421-L-18-62-0697

e)

MSI
Dátum vystavenia:
26.04.2018

Povolenia na výkon prác s ohňom každého druhu, napr.:
-

brúsenie, rezanie a zváranie,

-

práce s opaľovacou lampou,

-

nanášanie horúceho asfaltu,

alebo iné teplo vyžarujúce práce sa musia vydať pred začatím prác.
Pri prácach, musí byť prítomná vždy minimálne jedna osoba vyškolená v oblasti požiarnej
ochrany s hasiacim prístrojom.
Hodinu po ukončení prác zvyšujúcich požiarne nebezpečenstvo sa musí pracovisko
skontrolovať.
f)

Ak je potrebné skladovanie materiálu pre zmluvne dojednané stavebné alebo montážne práce,
mal by byť rozdelený do skladovacích jednotiek neprekračujúcich hodnotu na jednu
skladovaciu jednotku EUR 10.000,-. Jednotlivé skladovacie jednotky musia byť od seba
vzdialené minimálne 50m alebo musia byť oddelené ohňovzdornými stenami. Všetok šalovací
materiál (vrátane podpier, smetí a pod), ktorý nie je potrebný na betonárske práce a obzvlášť
všetky horľavé kvapaliny a plyny by musia byť skladované v dostatočne veľkej vzdialenosti od
vykonávaných stavebných prác.

g)

Vymenovanie pracovníka zodpovedného za bezpečnosť.
Požiarna ochrana musí byť zabezpečovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými s Slovenskej republike.
Plány požiarnej ochrany a požiarne smernice musia byť vystavené na stavenisku a musia sa
pravidelne aktualizovať.
Osoby zamestnané na stavenisku musia absolvovať požiarne školenie a zúčastniť sa
týždenného požiarneho cvičenia.
Miestny požiarny zbor musí byť oboznámený so skutočnosťami na stavenisku a musí mať
priamy prístup na stavenisko.

h)
-

IX.

Stavenisko musí byť ohradené a musí byť zabezpečený prístup naň.

Časový harmonogram prác

Osobitné dojednania
1. V súlade s § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že poistenie môže vypovedať každý z
účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, po
jej uplynutí poistenie zanikne.
2.

Z poistného krytia dojednaného touto poistnou zmluvou sú bez ohľadu na spolupôsobiace príčiny
vylúčené všetky škody spôsobené alebo vzniknuté pred začiatkom účinnosti tejto poistnej zmluvy
alebo, ktorých príčina spadá pred začiatok účinnosti tejto poistnej zmluvy . Ak nie je možné o tom
podať dôkaz, stačí prevažujúca pravdepodobnosť, že škoda vznikla alebo bola spôsobená pred
začiatkom účinností tejto poistnej zmluvy.

3.

Pri uzatvorení poistenia bolo zohľadnené kumulatívne splnenie nasledovných bezpečnostných
opatrení a podmienok platnosti poistnej ochrany:
miesto poistenia nebolo doposiaľ nikdy zaplavené;
-

realizácia poisteného Projektu na základe projektovej dokumentácie vypracovanej organizáciou
a/alebo osobou oprávnenou na výkon takejto činnosti;

-

riadne vedenie stavebného denníka;

-

vypracovaný projekt organizácie výstavby/montáže a jeho riadne dodržiavanie;

-

zohľadnenie poveternostných vplyvov (ktoré sa môžu vyskytnúť v mieste poistenia počas
realizácie projektu) pri opatreniach prijímaných počas realizácie prác a dodávok projektu;

-

realizácia všetkých prác dodávateľmi s dostatočnými skúsenosťami s obdobnými projektmi
a priaznivou škodovou históriou;
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-

včasné plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uložených orgánom
vykonávajúcim štátny požiarny dozor;

-

dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Vypustenie alebo zmena ktoréhokoľvek z týchto bezpečnostných opatrení a podmienok poistenia
musí byť vopred písomne hlásené poisťovni a môže mať za následok prispôsobenie podmienok
poistenia.
4.

Strata alebo krádež - výluka
Odchylne od priložených Všeobecných poistných podmienok pre poistenie AH Risks stavebných
prác/montáže, klauzúl alebo prípadných doplňujúco dojednaných podmienok sa dojednáva, že
poisťovňa nehradí žiadne škody, ktoré vznikli vandalizmom, stratou alebo prostou krádežou
predmetu poistenia.

5.

Vyššia moc (Act of God)
Pre účely tohto poistenia sa pod pojmom škody z titulu „vyššej moci“ (Act of God) rozumejú škody
z náhodnej a výnimočnej udalosti alebo okolnosti:
a) ktorá sa vymyká kontrole poisteného respektíve nad ňou poistený vôbec nemá kontrolu,
b) poistený sa pred ňou nemohol primerane chrániť,
c) ak vznikne, poistený sa jej nemôže vyhnúť alebo ju prekonať,
d) a ktorá vyplýva výlučne z okolitého prostredia (nie prevádzková činnosť).
Pojem vyššia moc zahŕňa, neobmedzuje sa však výlučne na živelné udalosti povodeň, záplava,
zemetrasenie, víchrica, úder blesku (a následne požiar ním spôsobený), výbuch sopky a pod.,
pokiaľ tieto nebezpečenstvá alebo niektoré z nich nie sú vylúčené z poistného krytia v rámci
priložených všeobecných poistných podmienok alebo dojednaní tejto poistnej zmluvy.

6.

Dojednanie o sankciách EÚ/USA
Bez ohľadu na ustanovenia poistnej zmluvy, poistné krytie sa vzťahuje a bude poskytnuté len vtedy,
ak nie je v rozpore s hospodárskymi, obchodnými a finančnými sankciami alebo s embargami
prijatými Európskou úniou alebo Slovenskou republikou, pokiaľ sa priamo vzťahujú na zmluvné
strany.
Uvedené platí aj na hospodárske, obchodné alebo finančné sankcie alebo embargá prijaté
Spojenými štátmi americkými týkajúce sa Iránskej islamskej republiky, pokiaľ tieto nie sú v rozpore
s právnymi predpismi Európskej Únie alebo Slovenskej republiky.

7.

Vyhlásenie poistnika
Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaním poistením, so sprístupnením týchto
údajov tretím osobám a ich spracovaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia,
likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do okamihu vysporiadania
všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť
poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve a jej dodatkoch.

8.

Sprostredkovateľská doložka
Sprostredkovateľom tejto poistnej zmluvy je poistnikom zvolená spoločnosť:
Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 36 236 705
Registračné číslo: 32233
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Poistná zmluva č.:
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Dátum vystavenia:
26.04.2018

Poistné
1. Jednorazové poistné
pre dobu trvania poistenia činí:

EUR

490,-

2. Záloha na poistné / minimálne poistné
činí:

EUR

50,-

Po prevzatí staveniska bude táto čiastka ako záloha na poistné odpočítaná od jednorazového
poistného a k úhrade ostane EUR 440,-- V každom prípade sa ale minimálne poistné poistnikovi
nevracia.
-o-o-o-o-o-
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X.

MSI G

Dátum vystavenia:
26.04.2018

Poistné
Jednorazové poistné
pre dobu trvania poistenia činí:

EUR

-o-o-o-o-o-

Strana 8 / 8

490,-

