
 

 

 

 

 

POISTNÁ ZMLUVA  
 

číslo 
 

8-863-013507 
 

Colonnade Insurance S.A.  

so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko 

zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605  

konajúca prostredníctvom 

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Moldavská cesta 8 B, 042 80  Košice, Slovenská republika 

IČO: 50 013 602 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 591/V 

DIČ: 4120026471 IČ DPH: SK4120026471 

v zastúpení: Ing. Marian Bátovský, vedúci pobočky 

Bankové spojenie:  Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky SWIFT: CITISKBA 

IBAN: SK16 8130 0000 0011 0210 0306 

ďalej len „hlavný spolupoisťovateľ“ 

Spolupoistný podiel 50% 

a 

Groupama Biztosíto Zrt. 

so sídlom Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapest, Maďarsko  

registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie:01-

10-041071 

konajúca prostredníctvom 

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 47 236 060 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B 

DIČ: 4020340236  IČ DPH: SK4020340236 

v zastúpení: Mgr. Ladislav Gajdoschík, vedúci organizačnej zložky 

Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a.s. SWIFT: OTPVSKBX  

IBAN: SK85 5200 0000 0000 1334 9121 

ďalej len „spolupoisťovateľ“ 

Spolupoistný podiel 50% 

Číslo poistnej zmluvy registrovanej u spolupoisťovateľa: 9100238691 

a 
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Žilinská univerzita v Žiline 

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika 

IČO: 00 397 563 

DIČ: 2020677824 IČ DPH: SK 2020677824 

v zastúpení: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor                     

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN: SK43 8180 0000 0070 0024 0890 

SK52 8180 0000 0070 0026 9925 

SK72 8180 0000 0070 0012 7196 

SK74 8180 0000 0070 0026 9917 

SK59 8180 0000 0070 0026 9896 

ďalej len „poistník a poistený“ 
 

uzatvárajú 

 

v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka túto 

 

poistnú zmluvu 
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Platnosť zmluvy: Od 01.04. 2021 do 31.03.2023 na dobu určitú 

Doba trvania poistenia: Doba trvania poistenia jednotlivých predmetov poistenia je 

orientačne stanovená v Prílohe č.1 tejto zmluvy. Skutočná doba 

trvania poistenia jednotlivých predmetov poistenia bude 

potvrdená prihláškami/odhláškami do poistenia podľa bodu 6, 

časti (Stanovenie poistného) tejto zmluvy, najskôr však od 

01.04.2021 a najneskôr do 31.03.2023 

Poistné obdobie: Technický rok, prvé poistné obdobie je od 01.04.2021 do 

31.03.2022. 

Poistné: Cena (poistné) za poistenie predmetu poistenia bude určená 

v závislosti od dĺžky trvania poistenia jednotlivých predmetov 

poistenia v súlade s Cenovou ponukou poisťovateľa, ktorá tvorí 

prílohu č. 4 k tejto zmluve. Ostatné dojednania o poistnom viď 

bod “Stanovenie poistného“ tejto zmluvy. 

Splatnosť poistného: Poistné je splatné v zmysle bodu “Stanovenie poistného“ tejto 

zmluvy, a to do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

Spôsob úhrady 

poistného: 

Poistník uhrádza poistné na účet hlavného spolupoisťovateľa 

č. 1102100306/8130 v Citibank Europe plc, pobočka 

zahraničnej banky, SWIFT: CITISKBA, IBAN:SK16 8130 0000 

0011 0210 0306, variabilný symbol 8863013507, konštantný 

symbol 3558. 

Upisovateľ:     Ing. Renáta Doktoríková 

Sprostredkovateľ:     DDM-CAR a.s. Marta Némethová (nemethova@ddm-car.sk) 

Dojednaný rozsah poistenia 

A. Poistenie majetku (poškodenie alebo zničenie veci) proti základným a doplnkovým živelným 

nebezpečenstvám, vodovodným nebezpečenstvám, nárazu vozidla, dymu, nárazovej vlne, 

krádeži, lúpeži, vandalizmu a nebezpečenstvám dojednanými klauzulami uvedenými 

v Oddiely A tejto zmluvy. 

B. Strojné poistenie proti vymenovaným nebezpečenstvám – ďalej aj „lom stroja“ 

Miesta poistenia 

A. Miesta poistenia uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve – ďalej len [A] 

Za jednotlivými predmetmi poistenia je v hranatých zátvorkách uvedený kód miesta poistenia. 

Definícia limitu a sublimitu poistného plnenia 

Limit poistného plnenia je horná hranica plnenia poistiteľa za jednu a všetky poistné udalosti 

za jedno poistné obdobie (technický rok). Ustanovenie o podpoistení sa uplatňuje aj na poistenie 

dojednané s limitom plnenia v rámci poistnej sumy, avšak len vtedy ak  nebolo pre predmet poistenia 

dojednané  poistenie len s limitom plnenia. 

 

  

mailto:nemethova@ddm-car.sk
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Osobitné dojednanie o spoluúčasti 

Dojednáva sa, že pokiaľ sú pre predmety poistenia stanovené rôzne spoluúčasti, v prípade 

poistnej udalosti súčasne na viacerých predmetoch poistenia z tej istej príčiny sa pri likvidácii 

poistnej udalosti z celkového poistného plnenia odpočíta iba najvyššie dojednaná spoluúčasť.  

Osobitné dojednanie o podpoistení 

Poistený prehlasuje, že ku dňu dojednania poistenia zodpovedajú poistné sumy predmetov 

poistenia ich poistnej hodnote. Poistený je povinný oznámiť poistiteľovi navýšenie poistných 

súm, pokiaľ dôjde k zvýšeniu poistnej hodnoty predmetu poistenia o viac ako 20 %.  

Ak v čase vzniku poistnej udalosti poistná hodnota predmetov poistenia neprekročí ich poistnú 

sumu o viac ako 20%, potom poistiteľ neuplatní podpoistenie.  

Výpoveď poistnej zmluvy po poistnej udalosti 

Zmluvné strany sa dohodli, že okrem dôvodov na zánik poistenia uvedených v čl.6 vo 

Všeobecných poistných podmienkach (CI 100/18/10)  zmluvné poistenie tiež zanikne 

písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán do 3 mesiacov od oznámenia poistnej 

udalosti. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom po dni doručenia 

výpovede druhej zmluvnej strane; jej uplynutím poistenie zanikne. 

Klauzula : Výluka prenosných chorôb – platí pre všetky oddiely tejto zmluvy 

1. Bez ohľadu na akékoľvek protichodné ustanovenia tejto poistnej zmluvy (v znení jej dodatkov 

a neoddeliteľných súčastí), sa týmto dojednáva, že táto poistná zmluva sa nevzťahuje na 

akékoľvek poškodenie, zničenie, stratu, zodpovednosť, nárok, náklady alebo výdavky 

akejkoľvek povahy, priamo alebo nepriamo spôsobené, vzniknuté, či vyplývajúce z alebo 

súvisiace s prenosnou chorobou alebo  priamo alebo nepriamo spôsobené, vzniknuté, či 

vyplývajúce z obavy alebo hrozby (skutočnej alebo vnímanej) prenosnej choroby, bez ohľadu 

na akúkoľvek inú možnú príčinu alebo udalosť, ktorá by mohla k prenosu choroby, obave 

z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispieť, a to súbežne alebo v akomkoľvek inom 

poradí. 

2. Pod pojmom prenosná choroba sa pre účely tejto poistnej zmluvy rozumie akákoľvek 

choroba, ktorá môže byť prenášaná prostredníctvom akejkoľvek látky alebo prostriedku z 

akéhokoľvek organizmu na akýkoľvek iný organizmus, pričom: 

2.1. látka alebo prostriedok zahŕňajú najmä (nie však iba) vírus, baktériu, parazit alebo iný 

organizmus alebo akékoľvek ich variácie, bez ohľadu na to, či sa považujú za živé alebo 

nie, a  

2.2. spôsob prenosu, či už priamy alebo nepriamy, zahŕňa najmä (nie však iba) prenos 

vzduchom, prenos telesnými tekutinami, prenos z alebo na akýkoľvek povrch alebo 

objekt, pevný, kvapalný alebo plynný alebo medzi organizmami, a  

2.3. choroba, látka alebo prostriedok môže spôsobiť poškodenie alebo ohrozenie ľudského 

zdravia alebo životných podmienok, alebo môže spôsobiť škodu alebo ohroziť, spôsobiť 

zhoršenie, alebo stratu hodnoty majetku, ohroziť, spôsobiť zhoršenie alebo stratu 

predajnosti majetku alebo ohroziť, spôsobiť zhoršenie alebo stratu možnosti užívania 

majetku. 



 

 

 

 

 

  Poistná zmluva č. 8-863-01357 

 Strana 5 

3. S prihliadnutím na ostatné dojednania, podmienky a výluky uvedené v tejto poistnej 

zmluve,  výluka prenosných chorôb sa nevzťahuje na  škody priamo spôsobené poistnými 

nebezpečenstvami, ktoré sú v poistnej zmluve dojednané, ak tieto poistné nebezpečenstvá 

spôsobia vecné poškodenie poisteného majetku, vrátane akýchkoľvek škôd s časovým 

prvkom (pokiaľ sú poistené touto poistnou zmluvou). Takéto škody  ostávajú naďalej 

poistením kryté. Pre potreby tejto výluky sa pod škodou s časovým prvkom rozumie 

prerušenie prevádzky, spätné pôsobenie škôd z prerušenia prevádzky alebo akákoľvek iná 

následná škoda.  

4. Toto dojednanie platí pre akékoľvek poistné krytia, t.j. aj všetky rozšírené poistné krytia, 

pripoistenia, odchylné dojednania (výnimky) z akýchkoľvek výluk dojednané touto poistnou 

zmluvou. 

Stanovenie poistného 

1. Predpokladané poistné určené v cenovej ponuke uvedenej v prílohe č. 4 tejto zmluvy je 

stanovené ako poistné za dobu platnosti tejto zmluvy podľa zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v eurách. 

V poistnom sú zahrnuté všetky náklady poisťovateľa potrebné k plneniu predmetu poistenia. 

Cena (poistné) za poistenie predmetu poistenia bude určená v závislosti od dĺžky trvania 

poistenia  a rozsahu hnuteľných vecí, ktoré budú predmetom poistenia, v súlade s Cenovou 

ponukou poisťovateľa, ktorá tvorí prílohu č. 4 k tejto zmluve.  

2. Podľa § 796 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že poistné za dojednané poistné obdobie 

je bežné poistné a bude platené v súlade s odsekom 7 tohto článku zmluvy. 
 

3. Poistným obdobím je obdobie 1 technického roka (t.z. obdobie 12 po sebe idúcich mesiacov). 
 

4. Poisťovacie služby sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty, preto v poistnej zmluve nie je 

uvedená cena bez DPH, DPH a cena s DPH. 
 

5. Poistné poukáže poistený príkazom k úhrade na účet hlavného spolupoisťovateľa v tvare 

č. 1102100306/8130 v Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, SWIFT: CITISKBA, 

IBAN: SK1681300000001102100306, variabilný symbol 8863013507, konštantný symbol 

3558. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet hlavného spolupoisťovateľa. 
 

6. Predmetom poistenia je majetok vo vlastníctve  poisteného (stroje, zariadenia a elektronika) 

uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktoré určí poistený v prihláške/odhláške podľa prílohy č. 

2 tejto poistnej zmluvy, vypracovanej poistníkom/poisteným a doručeným hlavnému 

spolupoisťovateľovi. Poistník/poistený je oprávnený prostredníctvom prihlášky/odhlášky 

predmetov poistenia, ktoré majú byť poistené, aktualizovať predmet poistenia kedykoľvek 

počas trvania tejto zmluvy. Predmet poistenia sa bude považovať za upravený dňom 

doručenia prihlášky/odhlášky hlavnému spolupoisťovateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú 

inak.  
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Prvú prihlášku predmetov poistenia, ktoré budú poistené, doručí poistník/poistený hlavnému 

spolupoisťovateľovi v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy. 

Poistenie sa uzatvára na hodnotu predmetov poistenia uvedenú v prílohe č. 1 (v piatom stĺpci 

tabuľky – poistná suma v €). 
 

7. Úhrada poistného sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet hlavného 

spolupoisťovateľa na základe doručenej faktúry, súčasťou/prílohou ktorej bude zoznam 

majetku, ktorý bol predmetom poistenia spracovaný podľa tabuľky, ktorá tvorí prílohu č.3 k tejto 

zmluve. Hlavný spolupoisťovateľ vystaví samostatnú faktúru na úhradu poistného pre každú 

organizačnú jednotku poisteného (t.j. fakultu, súčasť, inú organizačnú jednotku), ktorej majetku 

sa v danom poistnom období bude týkať poistenie. Skutočnosť, ktorej organizačnej jednotke 

patrí konkrétny poistený majetok vyplýva z Prílohy č. 1 k tejto zmluve (Poistené stroje 

a zariadenia) a bude tiež uvedený v prihláške/odhláške  predmetu poistenia vypracovanej 

poisteným. 
 

Poistné bude uhrádzané na základe vystavených faktúr, a to nasledovne: 
 

Prvá dávka faktúr pre jednotlivé organizačné jednotky poisteného bude vystavená k 1.7.2021 

za obdobie od 1.4.2021 – 30.6.2021.  
 

Druhá dávka faktúr bude vystavená k 1.1.2022 za obdobie od 1.7.2021 – 31.12.2021. 
 

Tretia dávka faktúr bude vystavená k 1.7.2022 za obdobie od 1.1.2022 – 30.6.2022 
 

Štvrtá dávka faktúr bude vystavená k 1.1.2023 za obdobie od 1.7.2022 – 31.12.2022 
 

Piata dávka faktúr bude vystavená k 1.4.2023 za obdobie od 1.1.2023 – 31.3.2023 
 

Súčasťou každej faktúry bude výkaz o poistení v zmysle prílohy č. 3 tejto zmluvy - zoznam 

predmetov poistenia, ktoré boli v tomto období zahrnuté do poistenia na základe prihlášok, 

resp. odhlášok. Výkaz podľa prílohy č.3 tejto zmluvy bude súčasťou každej faktúry. Splatnosť 

faktúry je 30 dní od jej doručenia. 
 

8. V súlade s vyššie uvedenými dojednaniami zmluvné strany potvrdzujú, že hlavný 

spolupoisťovateľ vo vyúčtovaní poistného zohľadní nový majetok zaradený do poistenia 

v priebehu príslušného obdobia, ktorého sa vyúčtovanie týka, majetok z poistenia v tomto 

období vyradený a obdobie, v ktorom bol majetok poistený. Majetok, ktorý bude zaradený do 

poistenia a majetok, ktorý bude z poistenia vyradený, oznámi vždy poistený hlavnému 

spolupoisťovateľovi doručením vyplneného tlačiva uvedeného v prílohe č. 2 k tejto zmluve.  
 

9.  V prípade, ak faktúra vystavená hlavným spolupoisťovateľom nebude obsahovať všetky 

zákonom stanovené náležitosti, nebude obsahovať správne vyhotovený zoznam poisteného 

majetku alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, poistník/poistený má právo 

takúto faktúru vrátiť zmluvnej strane na jej doplnenie, resp. opravu, a hlavný spolupoisťovateľ 

je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru 

s novou lehotou splatnosti. Hlavný spolupoisťovateľ je povinný bezodkladne poslať opravenú 

alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na uvedenú e-mailovú adresu 

poistníka/poisteného. 



 

 

 

 

 

  Poistná zmluva č. 8-863-01357 

 Strana 7 

Dojednanie o poskytnutí zľavy vopred zo základného ročného poistného za 

predpokladaný priaznivý škodový priebeh a viacročný poistný program 

Poisťovatelia sa zaväzujú poskytnúť poistníkovi zľavu vopred zo základného ročného poistného 

za predpokladaný priaznivý škodový priebeh a viacročný poistný program jednotlivo za každé 

sledované obdobie, ktorým je technický rok od 01.04. do 31.3. príslušného kalendárneho roka, 

za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok: 

- doba trvania tejto poistnej zmluvy nebude z dôvodu výpovede poistnej zmluvy zo strany 

poistníka alebo jej zániku pre neplatenie poistného kratšia ako nižšie uvedená dohodnutá 

minimálna doba trvania poistenia (podmienka viacročného poistného programu), 

- dosiahnutie priaznivého škodového priebehu v sledovanom období.  
 

Ak z dôvodu na strane poistníka dôjde k vypovedaniu poistnej zmluvy alebo k jej zániku pre 

neplatenie poistného alebo ak dôjde k zvýšeniu škodového priebehu nad nižšie uvedenú hranicu 

škodového priebehu pre poskytnutie zľavy, poisťovatelia majú právo na doplatok poistného vo 

výške poskytnutej zľavy za viacročný poistný program od začiatku poistenia, resp. vo výške 

poskytnutej zľavy za predpokladaný priaznivý škodový priebeh za ten rok poistenia, v ktorom 

došlo k zvýšeniu škodového priebehu nad nižšie uvedenú hranicu škodového priebehu pre 

poskytnutie zľavy. Ak vznikne poisťovateľom právo na vrátenie zľavy vopred zo základného 

ročného poistného za predpokladaný priaznivý škodový priebeh a viacročný poistný program, 

majú právo ju odpočítať z poistného plnenia.  
 

Právo poistníka ani poisťovateľov vypovedať poistnú zmluvu v zmysle podmienok uvedených vo 

Všeobecných poistných podmienkach nie je vyššie uvedeným dojednaním dotknuté. 
 

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, poisťovatelia poskytnú poistníkovi zľavu vopred zo základného 

ročného poistného za predpokladaný priaznivý škodový priebeh a viacročný poistný program aj 

zo základného ročného poistného za každý ďalší celý rok doby trvania poistenia po uplynutí 

dohodnutej minimálnej doby trvania a splnení podmienky viacročného poistného programu, za 

predpokladu dosiahnutia priaznivého škodového priebehu v sledovanom období. 
 

Výklad pojmov pre účely tohto dojednania: 

Škodový priebeh je podiel súčtu vyplatených poistných plnení a rezerv na poistné plnenia pre 

poistné udalosti za sledované obdobie a predpísaného poistného za sledované obdobie. 

Priaznivý škodový priebeh je škodový priebeh nižší, ako nižšie uvedená hranica škodového 

priebehu pre poskytnutie zľavy. 

Sledované obdobie je obdobie, za ktoré sa vyhodnocuje poskytnutie zľavy. 
 

Minimálna doba trvania poistenia (podmienka viacročného poistného programu) [roky]: 2 

Zľava vopred za priaznivý škodový priebeh a viacročnosť [% zo základného ročného poistného] 

a hranica škodového priebehu pre poskytnutie tejto zľavy: 

- 20% pri škodovom priebehu do 40% zo sumy ročného poistného za príslušné poistné obdobie 

(technický rok).. 
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Osobitné dojednanie o spolupoistení 

Hlavným spolupoisťovateľom je Colonnade Insurance S.A., ktorá preberá 50% zo všetkých 

záväzkov plynúcich z tejto poistnej zmluvy. 

 

Spolupoisťovateľom je Groupama Biztosíto Zrt., ktorá preberá 50% zo všetkých záväzkov 

plynúcich z tejto poistnej zmluvy. 

 

Spolupoisťovatelia sa podieľajú na prijatom poistnom a v prípade vzniku poistnej udalosti na 

poistnom plnení do výšky svojho spolupoistného podielu nasledovne: 

Colonnade Insurance S.A. 50% 

Groupama Biztosíto Zrt.                     50% 

 

Hlavný spolupoisťovateľ prijíma oznámenia a prejavy vôle poistníka/poisteného aj za 

spolupoisťovateľa, spravuje spolupoistenie, vymáha dlžné poistné, uplatňuje postihové práva 

a prijíma od poisteného oznámenia o vzniku poistnej udalosti. Oznámenia a prejavy vôle 

poistníka/poisteného odovzdáva hlavný spolupoisťovateľ spolupoisťovateľovi bez zbytočného 

odkladu. 

Hlavný spolupoisťovateľ stanovuje po dohode s  spolupoisťovateľom poistné a technické 

podmienky poistenia. 

Hlavný spolupoisťovateľ a  spolupoisťovateľ sa podieľajú na právach (najmä na práve na poistné) 

vo výške vyššie stanoveného podielu. 

Hlavný spolupoisťovateľ a  spolupoisťovateľ zodpovedajú za svoje záväzky v tejto poistnej 

zmluve vo výške vyššie stanoveného podielu. 

Poistník/poistený má právo na poistné plnenie od jednotlivých spolupoistiteľov vo výške ich 

podielov uvedených vyššie. Pre vyplatenie poistného plnenia bude postačovať, ak 

poistník/poistený doručí žiadosť o poistné plnenie len hlavnému spolupoisťovateľovi.  

Poistený je povinný vznik poistnej udalosti nahlásiť na kontaktnej adrese: 

likvidacia@colonnade.sk, tel.:+421 55 6826 222. 

Spolupoisťovateľ akceptuje všetky ustanovenia tejto poistnej zmluvy, klauzúl, zmluvných 

dojednaní a všeobecných poistných podmienok v plnom rozsahu.  

Oddiel A. Poistenie majetku proti základným a doplnkovým živelným nebezpečenstvám, 

vodovodným nebezpečenstvám, nárazu vozidla, dymu, nárazovej vlne, 

krádeži, lúpeži a vandalizmu a nebezpečenstvám dojednanými klauzulami 

uvedenými v tomto oddiely 

Toto poistenie sa vo veciach neupravených na základe tejto poistnej zmluvy riadi Všeobecnými 

poistnými podmienkami,  Zmluvnými dojednaniami pre poistenie majetku proti vymenovaným 

nebezpečenstvám (ďalej len „ZD-VN“), Zmluvnými dojednaniami o spôsobe zabezpečenia poistenej 

veci pre prípad odcudzenia, Klauzulou - Výluka prenosných chorôb a Klauzulami uvedenými v tomto 

oddiely. 

mailto:likvidacia@colonnade.sk
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Poistenie sa dojednáva pre poistné nebezpečenstvá v rozsahu čl. 3, body 1 a 2 ZD-VN, čl. 4 ZD-

VN, čl. 5, bod 1 ZD-VN, čl. 6, bod 1 ZD-VN a čl. 7 ZD-VN. 

Označenie poistných nebezpečenstiev dojednaných v tomto Oddiely 

Pre potreby tejto zmluvy sa pre skupiny poistných  nebezpečenstiev v zmysle ZD-VN a 

dojednaných klauzúl používa nasledujúce označenie: 

FLEXA predstavuje skupinu nebezpečenstiev (rizík): 

a. Požiar 

b. Výbuch 

c. Priamy úder blesku 

d. Krupobitie 

e. Pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci poistenej 

veci alebo súčasťou toho istého súboru vecí; 

f. Náraz alebo zrútenie lietadla riadeného ľudskou posádkou, jeho časti alebo nákladu. 
 

Rozšírené živelné nebezpečenstvá (riziká) vrátane CAT: 

g. Víchrica o sile min.70 km/hod. 

h. Ľadovec 

i. Povodeň alebo záplava  

j. Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeme pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo   

stavebnou činnosťou; 

k. Ťarcha snehu alebo námrazy poistenie tohto poistného nebezpečenstva sa však vzťahuje 

iba na poistené budovy. 

l. Náraz cestného alebo koľajového vozidla 

m. Dym 

n. Nárazová vlna, ktorá vznikla pri prelete nadzvukových lietadiel 

o. Zemetrasenie 

p. Vodovodné nebezpečenstvá 

q. Krádež poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými  

náhodnými udalosťami 

r. Príval bahna 

s. Spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia 

 

Poistenie pre prípad krádeže, lúpeže a vandalizmu (vnútorného a vonkajšieho) 

Poistenie sa dojednáva pre prípady, ak sa páchateľ zmocnil poistenej veci nasledovným 

spôsobom: 

a. Do miesta poistenia sa dostal tak, že otvoril nástrojom – náradím, ktoré nie je určené na jeho 

riadne otvorenie 

b. Do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom. 

c. V mieste poistenia sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal 

po sebe stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkaz, pri vyšetrovaní políciou. 

d. Krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániacu 

poistenú vec pred krádežou. 

e. Lúpež, v zmysle trestného zákona. 
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Osobitné dojednania pre prípad krádeže a vandalizmu: 

1. Dojednáva sa, že poistenie kryje aj „vnútorný a vonkajší vandalizmus“ (zistený aj nezistený 

páchateľ). 

2. Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistnej veci 

spáchané inou osobou ako poisteným tak, že touto osobou dôjde k neoprávnenému vniknutiu 

do objektu – priestoru, prekonaniu prekážky a poškodeniu alebo zničeniu poistnej veci. 

3. Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený úmyselne poškodí alebo zničí 

verejne prístupnú poistnú vec. 

 

V prílohe č. 1 a 4 tejto zmluvy sú používané nasledujúce označenia rizík, ktoré predstavujú rozsah 

poistenia dojednaný pre predmet poistenia pri ktorom je označenie uvedené: 

A. Poistenie v rozsahu poistných nebezpečenstiev (rizík) FLEXA 

B. Poistenie v rozsahu poistných nebezpečenstiev (rizík) FLEXA + Rozšírené živelné 

nebezpečenstvá (riziká) vrátane CAT 

C. Nebezpečenstvá (riziká) uvedené v bode B + poistenie pre poistenie pre prípad krádeže, 

lúpeže a vandalizmu (vnútorného a vonkajšieho) 

D. Nebezpečenstvá (riziká) uvedené v bode D + poistenie lomu stroja 

Predmet poistenia v Oddiely A 

Poistenie predmetov poistenia p. č. 1 v nižšie uvedenej tabuľke (stroje, zariadenia 

a elektronika)   sa dojednáva s plnením na novú cenu. Poistenie predmetu poistenia p. č. 2 

v nižšie uvedenej tabuľke (náklady na odpratanie trosiek)  sa dojednáva s plnením v zmysle čl. 9 

ZD-VN.  

V prípade odcudzenia poistených vecí krádežou vlámaním poistiteľ poskytne poistné plnenie 

v cene vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) do výšky dojednaného limitu plnenia, 

avšak len vtedy, ak podľa všeobecne záväzného právneho predpisu platného v čase vzniku 

poistnej udalosti vznikla poistenému povinnosť odviesť ju. 

P. č. Predmet poistenia Poistná suma 

1. 
Stroje, zariadenia a elektronika poisteného uvedené v prílohe č. 

1 tejto zmluvy [A] 
46 296 617,04 EUR 

2. Náklady na odpratanie trosiek [A] 100 000,00 EUR 

3. Pripoistenie DPH – limit poistného plnenia 40 000,00 EUR 
 

Dojednaná spoluúčasť v Oddiely A 

 

Spoluúčasť poisteného Výška spoluúčasti 

Na poistnom plnení v tomto oddiele: 

 pre všetky poistené nebezpečenstvá 

 

300,00 EUR 
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Limity plnenia platné pre Oddiel A 

Pre poistné udalosti spôsobené skupinou nebezpečenstiev FLEXA sa dojednáva limit poistného 

plnenia vo výške 30 000 000,- EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas jedného 

poistného obdobia.  

Pre poistné udalosti spôsobené rozšírenými živelnými nebezpečenstvami (rizikami) vrátane CAT  

sa dojednáva limit poistného plnenia vo výške 4 000 000,- EUR pre jednu a všetky poistné 

udalosti vzniknuté počas jedného poistného obdobia. 

Pre poistné udalosti spôsobené krádežou, lúpežou a/alebo vandalizmom sa dojednáva limit 

poistného plnenia vo výške 5 000 000,- EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas 

jedného poistného obdobia. 

Dojednáva sa, že ustanovenia čl. 13, body 10 a 11 ZD-VN sa nebudú uplatňovať. 

Osobitné dojednania platné pre Oddiel A 

Klauzula : Spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia 

Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené spätným vystúpením vody z kanalizačného 

potrubia. Právo na plnenie vznikne v prípade, ak: 

- vystúpenie bolo spôsobené povodňou alebo záplavou alebo atmosférickými zrážkami alebo z 

rizika vodovodné nebezpečenstvá; 

- vystúpenie bolo spôsobené zvýšením hladiny spodnej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou 

alebo záplavou alebo atmosférickými zrážkami alebo z rizika vodovodné nebezpečenstvá. 

Plnenie nie je podmienené existenciou funkčných klapiek. 

Klauzula: Poistenie škôd spôsobených ľadovcom a prívalom bahna 

Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené ľadovcom  a prívalom bahna. Pod pojmom ľadovec 

sa rozumejú škody spôsobené kúskami ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, váhy a hustoty vytvorené v 

atmosfére dopadajúce na poistenú vec, čím dochádza k jej poškodeniu alebo zničeniu. 

Pod škodami spôsobenými prívalom bahna sa rozumejú škody v dôsledku deštruktívneho 

pôsobenia hmoty s konzistenciou veľmi hustej tekutiny  pohybujúcej sa smerom nadol na poistenú  

vec. Vznik takéhoto prívalu (prúdu)  bahna je náhly a je zapríčinený prírodnými vplyvmi, 

 

Klauzula : Vodovodné nebezpečenstvá -náklady na uniknutú vodu: 

Dojednáva sa, že rozsah poistného krytia v tomto oddiele sa rozširuje o krytie primeraných, 

preukázateľných a vyčísliteľných zvýšených finančných nákladov za odber vody, ktoré 

poistenému vznikli v dôsledku poistnej udalosti na predmetoch poistenia poistených v tomto 

oddiele z titulu vodovodných škôd, pri ktorých poistné plnenie z titulu vodovodných škôd v rozsahu 

ZD-VN presiahlo 10 000,00 EUR. Pre vyššie uvedené náklady sa dojednáva limit poistného 

plnenia vo výške 10 000,- EUR. 
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Osobitné dojednanie pre krádež vlámaním 

Odchylne od ZD-VN sa poistenie krádeže vlámaním rozumie zmocnenie sa poistenej veci 

nasledujúcim spôsobom: 

a) Do miesta poistenia sa dostal tak, že otvoril nástrojom – náradím, ktoré nie je určené na jeho 

riadne otvorenie. 

b) Do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom. 

c) V mieste poistenia sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po 

sebe stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkaz, pri vyšetrovaní políciou. 

d) Krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániacu 

poistenú vec pred krádežou. 

Oddiel B. Strojné poistenie proti vymenovaným nebezpečenstvám 

Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami 

pre strojné poistenie proti vymenovaným nebezpečenstvám (ďalej len „ZD-SJV“) a Klauzulou –

Výluka prenosných chorôb. 

Poistenie predmetov poistenia v tomto oddiele sa dojednáva s plnením v zmysle ZD-SJV. 

Osobitné dojednania platné pre Oddiel B (strojné poistenie) 

1. Odchylne od Zmluvných dojednaní pre  strojné poistenie proti vymenovaným 

nebezpečenstvám (CI SJV_ZD/18/02), čl.3, bod 1 sa strojné poistenie vzťahuje aj na 

elektroniku a elektronické zariadenia poisteného.  

2. Pokiaľ nedošlo súčasne k inému poškodeniu, za ktoré je poistiteľ povinný poskytnúť poistné 

plnenie, poistenie sa nevzťahuje na: 

a) časti, ktoré sa vymieňajú v dôsledku prirodzeného opotrebovania alebo starnutia ako napr. 

žiarovky alebo žiarivky, obrazovky, diely z gumy, skla alebo porcelánu, laserové trubice, 

zdroje svetla, pásky, tesnenia; 

b) akumulátorové batérie alebo články; 

c) estetické vady (napr. poškrabanie natrených, politúrovaných alebo smaltovaných 

povrchov). 

3. Odchylne od Zmluvných dojednaní pre  strojné poistenie proti vymenovaným 

nebezpečenstvám (CI SJV_ZD/18/02) sa poistenie strojov a elektroniky poisteného sa 

poistenie vzťahuje aj na škody spôsobené neodborným zaobchádzaním, nesprávnou 

obsluhou, úmyselným poškodením, nešikovnosťou, nepozornosťou, nedbalosťou.  

Toto rozšírenie krytia  sa dojednáva len pre stacionárne stroje a nevzťahuje sa na škody 

spôsobené chybou obsluhy pri riadení strojov a zariadení, ktoré sa pohybujú - chyba riadenia 

alebo ovládania napr. pri leteckom monitoringu. 

Poistený je povinný zabezpečiť aby obsluha strojov a zariadení bola riadne zaškolená a 

oboznámená so zariadeniami a boli používané v súlade s odporučením výrobcu. Poistenie 

škôd spôsobených úmyselným poškodením sa ale nevzťahuje na škody priamo alebo 

nepriamo spôsobené úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou poisteného, jeho 

zástupcov alebo iných osôb konajúcich z podnetu poisteného. 
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4. Strojné poistenie podľa tejto zmluvy sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli: 

- stratou, zmenou, poškodením, znížením funkčnosti, dostupnosti alebo činnosti 

počítačového systému, programu, softvéru, dát, 

-  na predmete poistenia počas havárie alebo pádu dopravného prostriedku alebo 

zariadenia na ktorom je predmet poistenia prevádzkovaný alebo premiestňovaný. 

Zariadenia sú poistené je na mieste poistenia a nie počas ich presunu. 

Podmienkou poistného krytia a nároku na poistné plnenie zo škôd spôsobených skratom alebo 

iným pôsobením elektrického prúdu je, že predmety poistenia sú chránené prepäťovou ochranou 

vhodnou pre daný typ stroja alebo elektroniky.  

Sumár poistených nebezpečenstiev (rizík) dojednaných v oddiely B  

v zmysle ZD-SJV a dojedaní uvedených v tejto zmluve 

Poistenie podľa Oddielu B sa dojednáva pre škody spôsobené 

a) konštrukčnou chybou, vadou materiálu, výrobnou vadou; 

b) pretlakom alebo podtlakom pary, plynu alebo kvapaliny; 

c) nedostatkom vody v kotle alebo v tlakových nádobách; 

d) pôsobením odstredivej sily; 

e) pádom alebo vniknutím cudzieho predmetu, ktorý nie je súčasťou poisteného stroja; 

f) skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu; 

g) zlyhaním meracích, regulačných a zabezpečovacích zariadení; 

h) neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou, úmyselným poškodením, 

nešikovnosťou, nepozornosťou, nedbalosťou  

DOLOŽKA 331 – Výška poistného plnenia pri previnutí elektrických strojov a zariadení  

Týmto sa dojednáva, že pokiaľ oprava poškodenej časti poistenej veci (napr. motorov, 

generátorov, transformátorov) v dôsledku poistnej udalosti vyžaduje previnutie (alebo výmenu 

agregátu v dôsledku škody na vinutí), odpočíta poistiteľ pri stanovení výšky poistného plnenia 

i čiastku zodpovedajúcu amortizácii vinutia (alebo vymeneného agregátu), ktorá činí minimálne 

5% ročne (za každý započatý rok prevádzky) z nákladov na opravu vinutia (alebo z hodnoty 

vymeneného agregátu), spolu však najviac 60%. 

Predmet poistenia v Oddiely B 
 

P. č. Predmet poistenia Poistná suma 

1. 
Stroje, zariadenia a elektronika poisteného uvedené v prílohe č. 1 

tejto zmluvy s priradeným písmenom D v stĺpci Riziká [A]  
23 583 879,29 EUR 

 

Dojednaná spoluúčasť v Oddiely B 
 

Spoluúčasť poisteného Výška spoluúčasti 

Na poistnom plnení v tomto oddiele 10% z výšky škody 

min. 1 000,00 EUR 
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Limit poistného plnenia platný pre Oddiel B 

Pre strojné poistenie dojednané podľa tohto oddielu B sa dojednáva limit poistného plnenia 

2 000 000,- pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas jedného poistného obdobia.  
 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.03.2023. 

2. 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 jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy, a svojím podpisom 

dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu. 

3. Táto poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom 01.04.2021. Zmluva podlieha zverejneniu 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch 

mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy poistná zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu 

poistnej zmluvy nedošlo. 

4. Toto poistenie sa riadi ustanoveniami tejto zmluvy vrátane jej príloh. V prípade rozporu medzi 

znením všeobecných poistných podmienok alebo zmluvných dojednaní, ktoré tvoria prílohu 

tejto zmluvy, má prednosť znenie poistnej zmluvy. 

5. Ostatné právne vzťahy, výslovne neupravené touto poistnou zmluvou, sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, platnými v Slovenskej republike. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z poistnej zmluvy, budú riešiť 

predovšetkým formou dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi 

na základe poistnej zmluvy, sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodnú, budú postúpené na rozhodnutie 

vecne a miestne príslušnému súdu. 

7. Poisťovateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto poistnej zmluvy 

alebo postúpiť časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok na tretiu osobu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu poistníka/poisteného. 

8. 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. 
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9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky zúčastnené osoby a subjekty, budú s poskytnutými 

informáciami a zistenými skutočnosťami na základe tejto zmluvy nakladať ako s dôvernými 

informáciami v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

10. Spolupoisťovatelia sú povinní v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva podľa § 7 ods. 7 zabezpečiť súčinnosť pri 

plnení úloh Riadiaceho orgánu v zmysle platnej legislatívy. 

 

11. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky zúčastnené osoby a subjekty, ktoré budú plniť úlohy 

Riadiaceho orgánu v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 

z fondov Európskeho spoločenstva, budú s takto poskytnutými informáciami a zistenými 

skutočnosťami nakladať ako s dôvernými informáciami v zmysle platnej legislatívy. 

12. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú jej Prílohy č. 1 až 10. 

13. Poistná zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých každý bude mať platnosť 

originálu. Poistník/poistený obdrží tri rovnopisy a spolupoisťovatelia po jednom originály.  

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto poistnej zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, 

zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, 

že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpísali. 

 
SÚČASTI POISTNEJ ZMLUVY 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú: 

1. Poistené stroje a zariadenia  

2. Prihláška/odhláška  

3. Výkaz o poistení k poistnej zmluve – Príloha č. 1 k faktúre 

4. Cenová ponuka 

5. Všeobecné poistné podmienky (CI 100/18/10)  

6. Zmluvné dojednania pre poistenie majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám 
(CI 335/18/02) 

7. Zmluvné dojednania o spôsobe zabezpečenia poistenej veci pre prípad odcudzenia 
(CI 201103f/18/02) 

8. Zmluvné dojednania pre strojné poistenie proti vymenovaným nebezpečenstvám (CI 

SJV_ZD/18/02) 

9. Informácie o spracúvaní osobných údajov (Cl Info GDPR/20/04) – Colonnade Insurance S.A. 

10. Informácie poskytovaná dotknutým osobám podľa ustanovenia článku 13 Nariadenia EÚ) 

2016/679 a podľa ustanovenia §19 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajovo spracúvaní osobných údajov - Groupama Biztosíto Zrt 

Táto poistná zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre poistníka a po jednom 

rovnopise pre poisťovateľov. 
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PREHLÁSENIE POISTENÉHO 

 

Prehlasujem, že: 

 poisťované veci sú nepoškodené a v dobrom technickom stave; 

 poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú poistnej hodnote poisťovaných vecí; 

 inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované; 

 som / nie som platiteľom DPH; * 

 všetky údaje uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú skutočnosti; 

 bol som oboznámený so Všeobecnými poistnými podmienkami a Zmluvným dojednaniami;   

 som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený a že som zároveň obdržal v písomnej 

forme príslušné údaje v zmysle ust. § 792a Občianskeho zákonníka v platnom znení 

(nachádzajú sa vo všeobecných poistných podmienkach a sú prístupné na webovom sídle 

poistiteľa www.colonnade.sk) ; 

 rozumiem všetkým ustanoveniam tejto poistnej zmluvy a súhlasím s nimi. 

 

Zároveň prehlasujem, že mi boli poskytnuté Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa 

článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sú prístupné aj na 

webovom sídle poistiteľa www.colonnade.sk . 

 
 

* nehodiace sa prečiarknite 

 

V Žiline, dňa 25.03.2021  V Bratislave dňa .23.03.2021 

   

 

 

  

   

...........................................................  ........................................................... 

Žilinská univerzita v Žiline 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor 

          hlavný spolupoisťovateľ 

  V Bratislave dňa 23.003.2021 

   

 

   

   

  ........................................................... 

                 spolupoisťovateľ 
 

http://www.colonnade.sk/
http://www.colonnade.sk/

