
Union Číslo poistnej zmluvy l11-31850il 

Po sfovňa POISTNÁ ZMLUVA

Poistenie zodpovednosti za škodu

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 1 O, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

(ďalej len „poisťovatel"')
a

MEPOS SNV s.r.o., Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 52473732/ DIČ: 2121034245

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, odd. Sro, vl. č. 46578N
SK NACE: 81300

(ďalej len „poistník a poistený")

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a
doplnkov

poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu

Poistná doba: od 08.06.2021 na dobu neurčitú

Poistné obdobia: od 08.06. do 07.06. nasledujúceho kalendárneho roka

Pre toto poistenie platia:
• Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti VPPZ/1018 (ďalej len ,,VPPZ")
• Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ-VZ/1018 (ďalej len

,,ODZ-VZ"),
ktoré sú priložené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 1
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistené činnosti poistenie podľa tejto časti zmluvy sa vzťahuje na činnosti poisteného uvedené vo
Výpise z Obchodného reoistra

Obrat z poistených 960.000,00 €
činností
Uzemná platnosť územie SR
poistenia
Limit poistného za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia
plnenia - poistná
suma

Základný rozsah poistenia Poistná suma Spoluúčasť Ročné poistné
s daňou

Všeobecná zodpovednosť za škodu 30.000,00 € 5%, min. 100,00 € 235,58 €
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Pripoistenia k základnému rozsahu Sublimit Spoluúčasť Ročné poistné
s daňou

Nadzemné a podzemné vedenia bez
optíck · ch káblov 10.000,00 € 5%, min. 100,00 € 23,37 €

1 

Nadzemné a podzemné vedenia -
optické káble

1

10.000,00 € 5%, min. 100,00 € 23,37 €
Zber a preprava iného ako
nebezpečného od adu 5.000,00 € 10%, min. 100,00 €

11,19€
1 

Ročné poistné s daňou spolu
' 293,51 €

Článok 2
Zvláštne dojednania

1. V súlade s ustanovením čl. 11 ods. 3 VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na
zodpovednosť za škodu spôsobenú zásahom do práva na ochranu osobnosti, či iné náklady vzniknuté
v dôsledku existencie nemajetkovej ujmy.

2. Pre predmet poistenia podľa čl. 3 ods. 1 písm. c) a d) ODZ-VZ sa odchylne dojednáva spoluúčasť vo
výške 20,00 €.

3. V súlade s čl. 11 ods. 3 VPPZ/1018 sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje ani na škody vzniknuté
v súvislosti s výstavbou, montážou alebo opravou hrádzí, tunelov, mostov, železničnej infraštruktúry,
pri raziacich prácach a prácach v a/alebo na objektoch jadrových zariadení.

Článok 3
Pripoistenia

Pripoistenie nadzemných a podzemných vedení bez optických káblov
1. V súlade s ustanovením čl. 5 ods. 3 písm. c) ODZ-VZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na

zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach, ktoré
poistený poškodil pri výkone svojej činnosti alebo v priamej súvislosti s ňou.

2. Poistený je povinný zadovážiť si pred začatím prác súhlas na vykonávanie činnosti v blízkosti
nadzemného alebo podzemného vedenia ako i plán inžinierskych sietí v mieste stavby, z ktorého je
zrejmé uloženie podzemných vedení (elektrické, kanalizačné, vodovodné, teplovodné, plynové a iné
rozvody (napr. internet, TV). Ak poistený nesplní túto povinnosť poisťovateľ v prípade poškodenia
takého vedenia nie je povinný plniť.

3. V súlade s ustanovením čl. 11 ods. 3 VPPZ, okrem výluk uvedených v čl. 11 VPPZ a čl. 5 ODZ-VZ,
sa poistenie naďalej nevzťahuje na
a) zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na optických kábloch, pokiaľ nebolo dohodnuté

inak,
b) následnú majetkovú škodu vrátane ušlého zisku.

Pripoistenie nadzemných a podzemných vedení - optické káble
1. V súlade s ustanovením čl. 5 ods. 3 písm. c) ODZ-VZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na

zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na optických kábloch, ktoré poistený poškodil pri
výkone svojej činnosti alebo v priamej súvislosti s ňou.

2. Poistený je povinný zadovážiť si pred začatím prác súhlas na vykonávanie činnosti v blízkosti
nadzemného alebo podzemného vedenia ako i plán inžinierskych sietí v mieste stavby, z ktorého je
zrejmé uloženie optických káblov. Ak poistený : nesplní túto povinnosť poisťovateľ v prípade
poškodenia takého vedenia nie je povinný plniť.

3. V súlade s ustanovením čl. 11 ods. 3 VPPZ, okrem výluk uvedených v čl. 11 VPPZ a čl. 5 ODZ-VZ,
sa poistenie naďalej nevzťahuje na následnú majetkovú škodu vrátane ušlého zisku.

Pripoistenie zberu a prepravy iného ako nebezpečného odpadu
1. Odchýlne od ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) ODZ-VZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na

zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním v oblasti nakladania s iným
ako nebezpečným odpadom, konkrétne jeho zberom a následnou prepravou.
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2. V súlade s ustanovením čl. 11 ods. 3 VPPZ, okrem výluk uvedených v čl. 11 VPPZ a čl. 5 ODZ-VZ,
sa poistenie nevzťahuje ani na zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti so zberom
a prepravou:
a) nepoužiteľných súčiastok (napr. vyradené batérie, vyčerpané katalyzátory),
b) látok, ktoré stratili požadované vlastnosti (napr. znečistené kyseliny, znečistené rozpúšťadlá,

vyčerpané temperovacie soli),
c) odpadu z priemyselných procesov (napr. strusky, destilačné zvyšky),
d) odpadu z procesov znižujúcich znečisťovanie (napr. kaly zo skrubrov, prach z vysávačov, použité

filtre),
e) odpadu z ťažby a spracovania surovín (napr. banský odpad, kaly z ťažby ropy),
f) znehodnotených materiálov (napr. oleje znečistené polychlórovanými bifenylmi),
g) akýchkoľvek materiálov, látok alebo výrobkov, ktorých používanie zakazujú všeobecne záväzné

právne predpisy.
3. Poistený je povinný pri zbere a preprave odpadu postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu životného

prostredia alebo k ohrozeniu života a zdravia ľudí a zvierat, a taktiež je povinný postupovať v súlade
so zákonom č. 79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 4
Výška a splatnosť poistného

Druh oistného

Dátum splatnosti

bežné
293,51 €
ročne
08.06. ríslušného kalendárneho roka

Prvé poistné zaplatené bezhotovostne
Druh avíza oštová poukážka

SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
11318502

Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o
zmene a doplnení niekto , ch zákonov účinného od 1.1.2019.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyssie uvedených
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú
súčasť poistnej zmluvy.

2. Poisťovateľ má právo upraviť výšku poistného ku dňu jeho splatnosti alebo ku dňu splatnosti prvej
splátky v poistnom období v prípade, ak po uzavretí poistnej zmluvy dôjde k zmene faktorov, na
základe ktorých bolo určené poistné pri uzatváraní poistnej zmluvy. Za zmenu faktorov sa považuje aj
zvýšenie škodovosti v porovnaní so škodovosťou, s ktorou počítal poisťovateľ pri uzavieraní
poistenia. Škodovosť je podiel nákladov na poistné plnenia k predpísanému poistnému. Poisťovateľ
je povinný oznámiť novú výšku poistného poistníkovi písomne, najneskôr v lehote dvoch týždňov pred
jeho splatnosťou. Poistník je oprávnený poistnú zmluvu vypovedať písomne, v lehote 1 mesiaca od
doručenia oznámenia o zvýšení poistného. Poistná zmluva v takom prípade zaniká doručením
výpovede poisťovateľovi. Výpoveď je bezplatná, poisťovateľ za takúto výpoveď neúčtuje žiaden
poplatok.

3. Poistený svojim podpisom potvrdzuje, že poisťovateľ je oprávnený počas trvania poistenia poskytovať
tretím osobám informácie o platnosti tejto poistnej zmluvy ako aj informácie o poistnej zmluve
v rozsahu - Obchodné meno poisteného, adresa poisteného, IČO poisteného, číslo poistnej zmluvy,
poistný produkt, poistná suma, zoznam vozidiel podľa príslušnej prílohy tejto poistnej zmluvy a tiež
informáciu o úhrade poistného.
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4. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že:
a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
b) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:

- vyššie uvedené poistné podmienky,
- Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie zodpovednosti za škodu,
- Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.

5. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto

Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Košiciach dňa 07.06.2021

P (j) 

~

r.o., r.s..
aestie 1
::vá Ves

,: 1(;1;21034245

V Bratislave dňa 07.06.2021

~
Polsfovňa

Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 1 O, 813 60 Bratislava

U042

Tomáš
konateľ

Číslo obchodnej zmluvy:
Meno získateľa:
Číslo získateľa/panel:

11-MAK-302
Finportal
Panel 1

poisťovateľ
Ing. Dominika Mareková
špecialista podpory
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