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1. Zaraďuje sa do poistenia:
a)

b)

c)

d)
Právo na poistné plnenie vzniká:
a) ak mimo pracovnej doby sú peniaze a ceniny uložené nasledovne:

e)

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

-
-

-

a)
b)
c)
d)
e)
f)

nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu,
víchricou – min. 65 km/h
povodňou alebo záplavou,

Osobitné dojednania pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným živelnými rizikami ODŽIV/0911 ku 
VPPPM/0911,
Osobitné dojednania pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným vodou z vodovodných zariadení 
ODVOD/0911 ku VPPPM/0911,

Odchýlne od čl. 3 ods. 1 ODŽIV/0911 sa poistenie vzťahuje na škody spôsobené:
požiarom,
výbuchom,
priamym úderom blesku,

Poistníkom je organizácia, poisteným vlastník pomníka a ďalších objektov cintorínskej architektúry.
V prípade poistnej udalosti poisťovňa poskytne plnenie poistenému. Organizácia  na požiadanie 
poisťovne poskytne údaje o vlastníkovi a spolupracuje pri likvidácii poistnej udalosti.
Vlastníkom pomníkov nie je poistník, ale sa nachádzajú na jeho katastrálnom území.

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre podnikateľské subjekty VPPPM/0911,

b) aj v prípade, ak počas pracovnej doby v čase poistnej udalosti nie sú dodržané podmienky 
zabezpečenia

Poistenie pomníkov aďalších objektov cintorínskej architektúry pre prípad poškodenia alebo zničenia
živelnou udalosťou. Poistenie na východiskovú hodnotu na agregovanú poistnú sumu 0,00 EUR.

Poistenie pomníkov a ďalších objektov cintorínskej architektúry pre prípad poškodenia alebo zničenia 
živelnou udalosťou alebo vodou z vodovodných zariadení.
Poistenie navýchodiskovú hodnotu. Poistná suma je tvorená súčinom limitu maximálneho plnenia zo 
strany poisťovne za jeden pomník a počtu hrobov nachádzajúcich sa na cintoríne evidovaných v rámci 
pasportizácie hrobových miest.
Limit maximálneho plnenia zo strany poisťovne za jeden pomník je stanovený v sume 1.300,00 EUR.
Stanovená spoluúčasť pre toto riziko je 40,00 EUR za jeden pomník.

do 6.638,78  € vrátane Trezor pripevnený k stene alebo k podlahe
do 19.916,35 € vrátane Trezor zabudovaný v stene alebo v podlahe
nad 19.916,35 € Ohňovzdorný trezor alebo pancierová pokladnica s dvoma bezpečnostnými 

zámkami

Súbor hmotného hnuteľného majetku (všetky účtovné triedy), na východiskovú hodnotu, na agregovanú
poistnú sumu 0,00 EUR.
Súbor peňazí a cenín, na nominálnu hodnotu, na agregovanú poistnú sumu 0,00 EUR.

Max. limit plnenia Zabezpečenie
do 331,94 € vrátane Schránka s pevným uzáverom okrem prenosných schránok

Vložka č. 1
k poistnej zmluve 11-49202

Dodatok č. 3

Živelné poistenie

Súbor budov, hál a stavieb, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na východiskovú hodnotu, na agregovanú
poistnú sumu 564 652,95 EUR.
Súbor nehnuteľného majetku - líniové stavby, na východiskovú hodnotu, na agregovanú poistnú sumu 0,00 
EUR.
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g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

t)
u)
v)

w)
x)
y)
z)
aa)

bb)

3.  Miesto poistenia:

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

5. Spoluúčasti: 
Pre body a) až c) 100,00 EUR. 
Pre bod d)  30,00 EUR.
Pre bod e)  40,00 EUR.
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláštne dojednania:
1.

Celkové ročné poistné v EUR: 112,93 EUR

Poistenie sa vzťahuje na akékoľvek úmyselné alebo neúmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak
konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného alebo proti osobe
vlastníka alebo správcu poisteného majetku.

d) 2,000  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy 0,00 EUR 0,00 EUR
e) 0,230  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy 0,00 EUR 0,00 EUR

b) 0,600  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy 0,00 EUR 0,00 EUR
c) 0,210  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy 0,00 EUR 0,00 EUR

poškodením prívodného potrubia vodovodného zariadenia, odvádzacieho potrubia, potrubia či telies 
vykurovacích alebo solárnych systémov, ak k nemu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zamrznutím 
vody v nich.

Odchýlne od VPPPM/0911 je miestom poistenia adresa uvedenápre jednotlivé predmety poistenia v prílohe k
poistnej zmluve s názvom (Zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku).

Poistná suma Ročné poistné
a) 0,200  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy 564 652,95 EUR 112,93 EUR

krádež poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými náhodnými
udalosťami,
ľadochodmi, prívalom bahna,
nárazom dopravného prostriedku,
záplavou následkom búrkového prívalu,
ťarchou snehu a námrazy,
spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia ak bolo spôsobené atmosférickými zrážkami alebo
katastrofickým lejakom.

chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
atmosférickými zrážkami, ľadovcom a ťarchou snehu,
nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 120
hodín po skončení živelnej udalosti,
dymom vznikajúcim pri požiari,
zvýšením hladiny podpovrchovej  vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým lejakom,

pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
zemetrasením 5° MCS,
vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a z vodovodných 
kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,

ľadovcom,
náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo
stavebnou činnosťou,
zosúvaním alebo zrútením lavín,
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2.

3.

4.

6.
c)  na poistné riziko komplexný živel (okrem poistných rizík povodne, záplavy 100 % z poistnej sumy
Poisťovateľ poskytne poistné krytie novonadobudnutého majetku pre všetky predmety poistenia odo dňa
zaradenia do účtovnej evidencie poistených organizácií, najviac však do výšky 20% z celkovej poistnej sumy.

a)  na poistné riziko povodne  a záplavy 100 % z poistnej sumy
b)  na poistné riziko zemetrasenie 100 % z poistnej sumy

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na pozemné komunikácie, mosty do dĺžky 50 m, koľajové dráhy,
inžinierske siete, protipovodňové ochranné hrádze, ktoré sú majetkom poisteného a sú uvedené v zozname
poisteného majetku.
Dojednáva sa, že poisťovateľ uhradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na demontáž/remontáž
ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so znovuobstaraním alebo opravou veci
poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti pri živelnom poistením sú kryté aj následné
škody.
Výška ročného limitu plnenia z celkovej PS uvedenej v každej PZ samostatne je:
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