Poistná zmluva č. 9100228965
uzavretá v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmluvné strany
Poisťovateľ:

Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
IČO:
47 236 060
DIČ:
4020340236
IČ DPH:
SK4020340236
Bankové spojenie:
OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
13349121/5200
IBAN:
SK85 5200 0000 0000 1334 9121
SWIFT (BIC):
OTPVSKBX
V zastúpení:
Mgr. Ladislav Gajdoschík, vedúci organizačnej zložky
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B
organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C,
1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, DIČ: 4020340236, registrovaná
Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071
Obchodné meno:

(ďalej len „poisťovateľ”)
a
Poistník / Poistený:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:
Číslo zriaďovacej listiny:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):
V zastúpení:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P. O. BOX E-23, 042 53 Košice
35562340
2021871808
SK2021871808
Príspevková organizácia
08100-14/2004-OPP zo dňa 26.07.2004
Štátna pokladnica
7000285159/8180
SK14 8180 0000 0070 0028 5159
SPSRSKBA
Ing. František Lešundák, riaditeľ

(ďalej len „poistník” alebo „poistený”)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany”)
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Článok I.
Rozsah poistenia, poistené veci, poistné sumy, limity poistného plnenia, spoluúčasti
1.
2.
3.

Živelné poistenie
Poistenie pre prípad odcudzenia
Poistenie škôd spôsobených vandalizmom

1.

Živelné poistenie
je upravené Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku (ďalej len „VPPM“)
a Osobitnými poistnými podmienkami pre živelné poistenie (ďalej len „OPPZ“) a jeho rozsah
je vymedzený v nasledujúcich zmluvných ustanoveniach:
Riziká kryté živelným poistením dojednaným touto poistnou zmluvou:
- požiar a jeho sprievodné javy;
- výbuch;
- úder blesku;
- náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu;
- povodeň, záplava;
- víchrica;
- krupobitie;
- zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy;
- prepad neznámej dutiny;
- lavína;
- tiaž snehu alebo námrazy;
- náraz vozidla;
- dym alebo teplo;
- pád stromov, stožiarov a iných predmetov;
- zemetrasenie.
Tabuľka č. 1
Miesto poistenia

1/ Rastislavova 43,
040 01 Košice

2/ Cesta k nemocnici 1,
974 01 Banská Bystrica
*)

Predmet
poistenia
a) Budovy *)
b) Súbor
hnuteľných
vecí

Poistná suma
(EUR)
8 045 500,00

Spoluúčasť
(EUR)
500,00

Ročné poistné
(EUR)
804,56

5 740 000,00

170,00

861,00

a) Budova **)
b) Súbor
hnuteľných
vecí

1 570 000,00

170,00

188,40

1 880 000,00

150,00

282,00

Predmetom poistenia je budova zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 3093
postavená na parcele číslo 1773/11, budova technickej vybavenosti (trafostanica) so
súpisným číslom 3090 postavená na parcele číslo 1773/10, garáž so súpisným číslom
3645 postavená na parcele číslo 1773/12 a garáž so súpisným číslom 3646 postavená
na parcele číslo 1773/13. Všetky tieto stavby sa nachádzajú v katastrálnom území
Južné Mesto, obec Košice – Juh, okres Košice IV, a sú zapísané na liste vlastníctva
č. 14061.

**) Predmetom poistenia je budova nukleárnej medicíny so súpisným číslom 5605
postavená na parcele číslo 463/10 v katastrálnom území Banská Bystrica,
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva
č. 7664.
Dojednáva sa, že horná hranica plnenia poisťovateľa za jednu poistnú udalosť spôsobenú
poistným rizikom povodeň, záplava (podľa čl. 4, bod 2, písm. e OPPZ) je 4 000 000,00 EUR.
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Ročné poistné za živelné poistenie je 2 135,96 EUR.
2.

Poistenie pre prípad odcudzenia
je upravené VPPM a Osobitnými poistnými podmienkami pre poistenie pre prípad odcudzenia
(ďalej len „OPPO“) a jeho rozsah je vymedzený v nasledujúcich zmluvných ustanoveniach:
Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola spôsobená:
- krádežou;
- lúpežou;
- vnútorným vandalizmom;
- vonkajším vandalizmom.

Predmet poistenia

Poistná suma
(EUR)

a) Stavebné súčasti budov špecifikovaných
v bode 1 tohto článku poistnej zmluvy
b) Súbor hnuteľných vecí

Tabuľka č. 2
Spoluúčasť Ročné poistné
(EUR)
(EUR)

20 000,00

90,00

40,00

20 000,00

90,00

300,00

Poistné sumy sú spoločné pre obe miesta poistenia.
Miesta poistenia:
 Rastislavova 43, 040 01 Košice;
 Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica.
Poistenie pre prípad odcudzenia sa dojednáva na prvé riziko.
Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia pre poistenie podnikateľov tvoria Prílohu č. 1
tejto poistnej zmluvy.
Ročné poistné za poistenie pre prípad odcudzenia je 340,00 EUR.
3.

Poistenie škôd spôsobených vandalizmom
je upravené VPPM a Osobitnými poistnými podmienkami pre poistenie škôd spôsobených
vandalizmom (ďalej len „OPPV“) a jeho rozsah je vymedzený v nasledujúcich zmluvných
ustanoveniach:

Predmet poistenia

Limit poistného
plnenia (EUR)

Budovy špecifikované v bode 1 tohto článku
poistnej zmluvy

20 000,00

Tabuľka č. 3
Spoluúčasť Ročné poistné
(EUR)
(EUR)
90,00

200,00

Limit poistného plnenia je súhrnný pre obe miesta poistenia.
Miesta poistenia:
 Rastislavova 43, 040 01 Košice;
 Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica.
Ročné poistné za poistenie škôd spôsobených vandalizmom je 200,00 EUR.
Článok II.
Hlásenie škodovej udalosti
Vznik škodovej udalosti je poistený povinný oznámiť bez zbytočného odkladu v súlade s Poistnými
podmienkami poisťovateľa a zároveň toto oznámenie predložiť na príslušnom tlačive na adrese:
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Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Likvidácia poistných udalostí
Miletičova 21
821 08 Bratislava
Tel.: 0850 211 411
E-mail: info@groupama.sk
alebo vo všetkých pobočkách poisťovateľa
Článok III.
Poistné
Dojednáva sa, že:
a)

poistné podľa § 796 Občianskeho zákonníka je bežné;

b)

poistné za poistenie podľa Článku I:
1. Živelné poistenie
poistné .............................................................................................

2 135,96 EUR

2. Poistenie pre prípad odcudzenia
poistné .............................................................................................

340,00 EUR

3. Poistenie škôd spôsobených vandalizmom
poistné .............................................................................................

200,00 EUR

4. Ročné poistné (jeden poistný rok – 12 mesiacov)
poistné ..............................................................................................

2 675,96 EUR

c)

poistným obdobím je jeden rok;

d)

poistné za poistné obdobie je 2 675,96 EUR a bude platené v štvrťročných splátkach
nasledovne:
Prvá splátka vo výške 668,99 EUR je splatná ku dňu 26.07. bežného roka.
Druhá splátka vo výške 668,99 EUR je splatná ku dňu 26.10. bežného roka.
Tretia splátka vo výške 668,99 EUR je splatná ku dňu 26.01. bežného roka.
Štvrtá splátka vo výške 668,99 EUR je splatná ku dňu 26.04. bežného roka.

e)

úhrada za poskytnutie poisťovacích služieb bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poisťovateľom;

f)

poistník bude poukazovať poistné príkazom na úhradu na bankový účet poisťovateľa číslo
SK85 5200 0000 0000 1334 9121, SWIFT/BIC kód OTPVSKBX, referencia platiteľa
VS9100228965/SS/KS3558. Poistné sa považuje za uhradené dňom jeho pripísania na účet
poisťovateľa.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1.

Táto poistná zmluva sa uzaviera na dobu určitú od 26.07.2017 do 25.07.2019. Poistná
doba je dva roky. Poistenie však nezačne skôr ako nultou hodinou dňa, nasledujúceho po
dni zverejnenia poistnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

2.

Zmluvné strany uzavierajú túto poistnú zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky
s nízkou hodnotou s názvom „Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu“,
zadávanej postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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3.

Podmienky dohodnuté v poistnej zmluve po dobu jej platnosti môžu poistník a poisťovateľ
meniť na základe obojstrannej písomnej dohody vyhotovenej vo forme datovaného a
číslovaného dodatku k poistnej zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami, s uvedením
právneho a faktického dôvodu zmeny.

4.

Pre poistenie podľa tejto poistnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,
Poistných podmienok poisťovateľa a zmluvných dojednaní, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
tejto poistnej zmluvy. Poistník vyhlasuje, že s obsahom uvedených dokumentov sa oboznámil
a tieto prevzal v písomnej forme.

5.

Poistnými podmienkami poisťovateľa sa pre účely tejto poistnej zmluvy rozumejú: VPPM,
OPPZ, OPPO a OPPV.

6.

Poistník/poistený súhlasia, aby poisťovateľ v rámci svojej činnosti v poisťovníctve spracúval
ich osobné údaje poskytnuté pre účely poistnej zmluvy podľa zákona č. 122/2013 Z. z., ako
aj s ich sprístupnením tretím osobám a s ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so
správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením.
Poistník/poistený je oprávnený uplatniť si práva dotknutej osoby podľa § 28 až 30 zákona
č. 122/2013 Z. z.. Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/bola poučený/á o svojich právach
pri spracovaní osobných údajov, o podmienkach a rozsahu ich spracúvania, o skutočnostiach
podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. a že svoje identifikačné údaje, ktoré som
poskytol/poskytla, sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné. Svojím podpisom
zároveň potvrdzujem, že v prípade, ak sú v tejto poistnej zmluve uvedené osobné údaje inej
osoby, mám od tejto osoby súhlas na uvedenie jej osobných údajov pre potreby poisťovateľa
a na udelenie súhlasu na ich spracúvanie, a to na dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie
práv a povinností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu.

7.

Poistník/poistený výslovne súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov členom bankovej
skupiny OTP a členom skupiny Groupama pre účely priameho a nepriameho marketingu,
jednotnej evidencie klientov a nadviazania obchodných kontaktov členmi skupiny OTP,
skupiny Groupama, ako aj pre sprostredkovateľov poistenia, ktorí sú v zmluvnom vzťahu
s poisťovateľom, ďalej na preventívne a intervenčné účely, ako aj za účelom získania
priameho obchodu.
Poistník/poistený súhlasí:
a. aby mu poisťovateľ zasielal informácie súvisiace s činnosťou a aktivitami poisťovateľa vo
forme informačných letákov, e-mailov;
b. aby ho poisťovateľ priamo, alebo prostredníctvom sprostredkovateľov poistenia, ktorí sú
v zmluvnom vzťahu s poisťovateľom, kontaktoval osobne, telefonicky alebo e-mailom za
účelom predloženia ponuky poistenia, resp. za účelom získania obchodu;
c. aby poisťovateľ poskytol jeho osobné údaje sprostredkovateľom poistenia, ktorí sú
v zmluvnom vzťahu s poisťovateľom, na účely uzatvorenia obchodu, prevencie a
vybavovania intervencií.
 Áno
 Nie
Poistník je oprávnený odvolať súhlas so spracúvaním a využívaním jeho osobných údajov na
vyššie uvedené účely, ktoré si vyžadujú osobitný súhlas. Odvolanie súhlasu so spracúvaním
osobných údajov na vyššie uvedené účely, ktoré si vyžadujú osobitný súhlas, nadobúda
účinnosť jeden mesiac po doručení poisťovateľovi.

8.

Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdaný
formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy podľa § 70 ods. 4
zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

9.

Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a
pravdivé a že nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou
zmluvou.
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10. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony. Poisťovateľ berie na vedomie povinnosť poisteného
zverejniť túto zmluvu, ako aj faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy, a svojím podpisom dáva
súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.
11. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinnosť
zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto
poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto
poistnej zmluvy platí, že toto potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom
doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia
potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe.
12. Všetky ustanovenia tejto poistnej zmluvy sú samostatnými podmienkami poistnej zmluvy.
V prípade, že bude niektoré ustanovenie vyhlásené za neplatné, zakázané alebo nevynútiteľné
súdom alebo iným príslušným orgánom z akéhokoľvek dôvodu, okrem prípadu, že je jeho
výklad zúžený, táto poistná zmluva sa bude vykladať tak, ako keby toto neplatné, zakázané
alebo nevynútiteľné ustanovenie bolo dohodnuté vo význame, ktorý nie je neplatný, zakázaný
alebo nevynútiteľný; pričom však platnosť, zákonnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení
tejto poistnej zmluvy nebude nijakým spôsobom dotknutá alebo ohrozená.
13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávneným zástupcom poslednej zo
zmluvných strán a účinnosť po jej zverejnení podľa § 5a zákona o slobode informácií
v spojitosti s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňa 26.07.2017.
14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 – Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia pre poistenie podnikateľov
Príloha č. 2 – VPPM
Príloha č. 3 – OPPZ
Príloha č. 4 – OPPO
Príloha č. 5 – OPPV
Príloha č. 6 – Výpis zo štatistického registra organizácií vzťahujúci sa k poistníkovi
Príloha č. 7 – Výpis z listu vlastníctva č. 14061
Príloha č. 8 – Výpis z listu vlastníctva č. 7664
15. Táto poistná zmluva obsahuje 6 strán a prílohy, a vyhotovuje sa v 4 rovnopisoch, z ktorých
po podpísaní dostane poistník 3 (tri) vyhotovenia a poisťovateľ 1 (jedno) vyhotovenie.
16. V súlade s plnením uznesenia vlády SR č. 171, zo dňa 9. marca 2011, k návrhu na systémové
riešenie poistenia majetku štátu v komerčných poisťovniach, táto poistná zmluva je uzavretá
priamo so zmluvnou poisťovňou bez účasti sprostredkovateľa. Poistenie dojednané touto
poistnou zmluvou nebolo sprostredkované žiadnym právnym subjektom ani inou osobou.
17. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto poistnú zmluvu prečítali, že jej porozumeli, uzavreli ju
slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ju
podpisujú.
V Košiciach, dňa ................................

V Bratislave, dňa ................................

......….............................................................
Ing. František Lešundák
riaditeľ
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

......…...............................................................
Mgr. Ladislav Gajdoschík
vedúci organizačnej zložky
Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

