Obchodná verejná súťaž
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy
podľa §281 - §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

I.

Vyhlasovateľ

Názov:
Sídlo:
Obchodný register :

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L

IČO:
IČ DPH:

36 007 099
SK 2020444583

Kontaktná osoba:
Tel:
E-mail:

Jana Čuláková, referát verejného obstarávania
+421 41 5660 168
janka.culakova@dpmz.sk

(ďalej len „vyhlasovateľ")
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž") na predkladanie návrhov na uzatvorenie
zmluvy na poskytnutie služby:
„ Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, havarijné
poistenie motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na dobu štyroch rokov od
01.01.2012 do 31.12.2015“

II.

Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže

Predmetom súťaže je poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, havarijné
poistenie motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla na dobu štyroch rokov od 01.01.2012 do 31.12.2015 zahŕňajúce tieto
druhy poistenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

poistenie pre prípad poškodenia, zničenia živelnými rizikami;
poistenie pre prípad krádeže, vandalizmu a lúpeže;
poistenie skla;
poistenie pre prípad poškodenia, zničenia strojov a strojových zariadení a elektroniky;
poistenie všeobecnej (prevádzkovej) zodpovednosti za škodu;
havarijné poistenie motorových vozidiel;
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla.

Predpokladaná hodnote 144 000 € (bližšie uvedené v tabuľke – príloha)

III. Obsah návrhu
Navrhovateľ je povinný predložiť nasledovné dokumenty:
1) Cenový návrh potvrdený štatutárom v písomnej / tlačenej podobe. V cene musia byť zohľadnené
všetky náklady spojené s poistením.
Ceny budú vyjadrené v mene „€“ v súlade zo zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
Ak je navrhovateľ platcom dane z pridanej hodnoty /ďalej len DPH/, navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení :

navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH:
sadzba DPH a výška DPH:
navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH:
Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR a na túto
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v návrhu.
2) Návrh zmluvy podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) podpísaný
štatutárom navrhovateľa. (poistná zmluva môže aj podľa občianskeho zákonníka)
3) Aktuálny výpis z obchodného registra/živnostenského registra
4) Doklady podľa bodu V. tejto výzvy

IV.

Jazyk, v ktorom je navrhovateľ povinný predložiť návrh

Celý návrh, tiež dokumenty v ňom predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Navrhovatelia so sídlom mimo územia SR predložia ponuku v pôvodnom jazyku ako aj znalecký
(úradný) slovenský preklad dokumentov. Výnimka platí pre dokumenty písané v českom jazyku.

V.

Podmienky zahrnutia návrhov do súťaže

1. Navrhovateľ predloží zoznam dodávok poskytnutých služieb podobného charakteru za predchádzajúce tri roky
(2008, 2009, 2010), minimálne 5-ich zmlúv za každý jeden rok s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov,
pričom výška poistného musí byť minimálne na úrovni poistného za predmet zákazky v predloženom návrhu.
2. Povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie poisťovacej spoločnosti pre poistný druh „poistenie
majetku, zodpovednosti za škodu, motorových vozidiel“ alebo iný dokument preukazujúci oprávnenie
vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky poisťovní z iného členského štátu na základe
práva slobodného poskytovania služieb alebo prostredníctvom svojej pobočky v súlade so zákonom č. 8/2008
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Od navrhovateľa sa vyžaduje splnenie všetkých formálnych a obsahových náležitostí určených v tejto výzve.

VI. Kritériá hodnotenia ponúk
Najnižšia cena.

VII. Spôsob určenia ceny
Cenu za jednotlivé položky predmetu zákazky je potrebné doplniť do jednotlivých tabuliek, ktoré sú
prílohou tejto výzvy. V tabuľkách je neocenený zoznam položiek pre jednotlivé druhy poistenia, výška
spoluúčasti, ktorá je stanovená pevne a nie je možné ju zmeniť a limity plnenia pre jednotlivé riziká
a predmety poistenia. Uchádzač doplní do tabuliek sadzbu poistného v promile, ktorá je nemenná
počas celého trvania zmluvy a poistné v € na hodnotu majetku uvedenú v príslušnej tabuľke. Hodnota
majetku je stanovená ku dňu 31.10.2011
a v priebehu poistenia bude aktualizovaná podľa
skutočnosti. Aktualizáciu poistných súm a hodnôt poisteného majetku bude poistený vykonávať
minimálne raz ročne, vždy najneskôr do 30 dní po ukončení poistného obdobia. Poistné sadzby pre
výpočet poistného doplnené do príslušných tabuliek sú záväzné a nemenné po celú dobu poistenia.
Spôsob určenia ceny :
-

navrhovateľom navrhovaná cena bude uvedená v €
navrhovanú cenu navrhovateľ uvedie samostatne pre jednotlivé riziká a predmety poistenia
a celkové ročné poistné za jednotlivé časti predmetu zákazky
poistné sadzby pre výpočet poistného uvedené v tabuľke sú záväzné a nemenné po celú
dobu trvania zmluvy
výška spoluúčasti stanovená v tabuľke je stanovená pevne a nie je možné ju zmeniť
výška poistného sa uvádza za poistné obdobie jedného roka , splatnosť poistného na základe
fakturácie (vyúčtovania poistného)

VIII. Spôsob a miesto podávania návrhov
Miesto doručenia návrhov
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, I. posch. kancelária č. 109
(pri neprítomnosti na sekretariát riaditeľa)
Formálne náležitosti podávania návrhov
Navrhovateľ predloží ponuku písomne v samostatnom uzavretom obale, ktorý musí
obsahovať nasledovné údaje:
adresu vyhlasovateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina
obchodné meno, adresu navrhovateľa
označenie obalu: „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ"
označenie predmetu súťaže: „Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosti za
škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na dobu štyroch
rokov od 01.01.2012 do 31.12.2015"
Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom
poštou
kuriérom
doručenie ponuky osobne

IX. Lehota na predkladanie návrhov
Termín do 9.12.2011 v čase do 12,00 hod.
Pri poštových zásielkach rozhoduje fyzické doručenie na miesto doručenia návrhov.
Návrhy predložené po lehote na predkladanie návrhov nebude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže.
Predložené návrhy nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov.

X. Lehota na oznámenie vybraného návrhu
Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov do termínu 20.12.2011 a oznámi navrhovateľovi
s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh a zároveň ho vyzve na uzavretie rámcovej dohody.
Navrhovateľom, ktorí boli neúspešní písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy na uzavretie zmlúv odmietol.

XI. Lehota na uzavretie zmluvy
Termín do 31.12.2011

Poistná zmluva sa uzatvorí na štyri roky

XII. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže
zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže
odmietnuť všetky predložené návrhy;
zrušiť obchodnú verejnú súťaž, ak ani jeden návrh nezodpovedá podmienkam výzvy;
zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola vyhlásená
a nebolo možné ich predvídať;
neprijať žiaden z návrhov v prípade doručenia návrhov s neúmerne vysokou cenou, ktorú vyhlasovateľ
nemôže akceptovať alebo z iného dôvodu nevyhovujú;
v prípade, že navrhovateľ, ktorého návrh vyhlasovateľ vyhodnotil ako najvhodnejší z predložených
návrhov, z akéhokoľvek dôvodu odmietne uzavretie poistnej zmluvy v lehote na uzavretie zmluvy, o čom
písomne upovedomí vyhlasovateľa v lehote na uzavretie zmluvy, vyzve vyhlasovateľ na uzavretie
rámcovej dohody navrhovateľa, ktorého návrh bol vyhodnotený ako druhý v poradí;
v prípade, že fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vyhlasovateľ uzavrie poistnú zmluvu, stratí v
priebehu plnenia zmluvy schopnosť plniť záväzok, vyhlasovateľ vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž;
v prípade, že vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu s navrhovateľom, ktorého návrh vyhodnotil ako
najvhodnejší z predložených návrhov, v lehote na uzavretie zmluvy, vyhlási vyhlasovateľ novú obchodnú
verejnú súťaž.

XIII. Doplňujúce informácie
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

Vyhlasovateľ : Dopravný podnik Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Predmet zákazky : Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, havarijné
poistenie motorových vozidiel, povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla

OPIS SLUŽBY

Žilina, november 2011
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OPIS SLUŽBY
Predmet zákazky

Predmetom zákazky je Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie
motorových vozidiel, povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla na štyroch rokov od 01.01.2012 do 31.12.2015.
Druhy poistenia:
1. poistenie pre prípad poškodenia, zničenia živelnými rizikami,
2. poistenie pre prípad krádeže, vandalizmu a lúpeže,
3. poistenie skla
4. poistenie pre prípad poškodenia, zničenia strojov a strojových zariadení a elektroniky,
5. poistenie všeobecnej (prevádzkovej) zodpovednosti za škodu,
6. havarijné poistenie motorových vozidiel,
7. povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
1.

Komplexné živelné riziko – škody spôsobené:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

požiarom,
výbuchom,
priamym úderom blesku,
nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu,
víchricou – min. 70 km/h,
povodňou alebo záplavou,
ľadovcom,
náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou
činnosťou,
zosúvaním alebo zrútením lavín,
pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
zemetrasením,
vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a z vodovodných zariadení,
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,
chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
atmosférickými zrážkami, ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej
udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 72 hodín po skončení živelnej udalosti,
dymom, dymom vznikajúcim pri požiari,
zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou
krádež poistených hnuteľných vecí , ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými náhodnými udalosťami.
ľadochodmi, prívalom bahna,
spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickým zrážkami alebo katastrofickým lejakom,
záplavou následkom búrkového prívalu
ťarchou snehu a námrazy
nárazom neznámeho dopravného prostriedku, rázovou vlnou

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

1.1 Osobitné dojednania
1.

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

2.

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na protipovodňové ochranné hrádze, vodné nádrže, spevnené plochy
a úpravy územia, zemné priehrady, pozemné komunikácie, mosty, oplotenia, koľajové dráhy, tunely, hrádze a objekty
na tokoch, verejné vodovody, verejné kanalizácie, ČOV a iné vodohospodárske objekty, letiská a inžinierske siete,
ktoré sú majetkom poisteného, trakčné vedenia.

3.

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a veci upevnené na vonkajšej strane
budovy.
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4.

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby evidované na účte obstaranie dlhodobého hmotného
majetku.

5.

Dojednáva sa, že poisťovateľ nahradí do sumy 16.596,96 € za jednu poistnú udalosť aj náklady nevyhnutné na
stavebné úpravy a na demontáž a remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so
znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti, náklady na
posudkového znalca, náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce, náklady spojené
s dodatočnými projektovými plánovacími prácami, náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu,
prácu nadčas, prácu počas nedieľ a sviatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre
technikov zo zahraničia aj SR, prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do opravy v SR aj v zahraničí, vrátane
expresných príplatkov alebo leteckej prepravy poškodenej veci alebo náhradných dielov.

6.

Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia hodnota poistenej veci, uvedená
v účtovnej evidencii poisteného.

7.

Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.

8.

Dojednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným
vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží.

9.

Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia zahŕňa aj škody vzniknuté vo
vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubí vrátane zariadení pripojených na potrubie, odpadovom potrubí
vrátane zariadení pripojených na potrubie, potrubí klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo parného
kúrenia, teplovodných čerpadiel, solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia alebo zamrznutia
potrubia.

10. Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie aj za uniknutú vodu do výšky
3.319,39 € za jednu poistnú udalosť, max. však 9.958,18 € za poistné obdobie.
11. Dojednáva sa, že poistením sú kryté aj budovy, na ktorých prebiehajú stavebné úpravy vrátane vecí v týchto budovách
uložených.
12. Dojednáva sa , že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách poskytovať v nových
cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových cenách. Za parciálne škody sa budú
považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku maximálne 50 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.
13. Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody.
14. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním pôvodných stavebných materiálov,
stavebných technologických postupov a zhotovením umeleckých súčastí / uplatnených pri zhotovení budovy
v minulosti /, ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej budovy.
15. Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov vypracovaných na základe
schválených cenníkov. Ak obstarávateľ neuskutoční opravu poškodenej poistenej veci v zmysle predloženého
rozpočtu do jedného roku od vzniku poistnej udalosti poisťovňa vyplatí poistné plnenie max. 80 % rozpočtovaných
nákladov na opravu.
16. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené lokálnym turbulentným charakterom vetra, vírmi
vertikálneho alebo horizontálneho smeru prípadne účinkami malopriestorových turbulentných vírov s malým
polomerom a krátkou dobou trvania, ktoré sa vyskytli v bezprostrednej blízkosti poškodeného objektu a na deštrukciu
objektu mali zásadný vplyv. Pri poškodení objektu z uvedených príčin nie je rozhodujúce pre posudzovanie vzniku
poistnej udalosti aká rýchlosť vetra bola zaznamenaná v najbližšej meracej stanici SHMÚ, ale rozhodujúcim
ukazovateľom je prejav lokálneho deštrukčného účinku vetra na poškodenie objektu.
17. V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia len raz. Pod sériovou poistnou
udalosťou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie viac po sebe nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci
evidovanej pod jedným inventárnym číslom, ktoré majú spoločnú príčinnú súvislosť.
18. Záplavou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo
prúdi v mieste poistenia.
19. Pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy“ –
ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na
poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy
poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za
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vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je
v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
1.

Povodňou sa pre účely tejto poistnej zmluvy rozumie definícia povodne v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodňami a to najmä prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku, pri ktorom bezprostredne hrozí
vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva, platí to aj na stav, pri ktorom je
dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok a dochádza k zaplaveniu vnútornými vodami. Zároveň sa pre
účely tejto rámcovej dohody povodňou rozumie aj vyhlásenie II.stupňa povodňovej aktivity (stav pohotovosti) alebo
vyhlásenie III.stupňa povodňovej aktivity (stav ohrozenia) v zmysle platných právnych predpisov.
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2. Poistenie pre prípad odcudzenia veci
Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa zmocnil poistenej veci nasledujúcim spôsobom:
a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,
b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom,
c) v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe stopy, ktoré môžu byť použité ako
dôkazný prostriedok
d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním
alebo lúpežným prepadnutím,
e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jej riadne otvorenie,
f) krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace poistenú vec pred krádežou,
g) krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané, pretože jeho odpor bol vylúčený v
dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný,
h) lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému, jeho pracovníkovi alebo inej osobe násilie
alebo hrozbu násilia.
2.1 Osobitné dojednania
1.

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

2.

Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj “vnútorný a vonkajší vandalizmus.
Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci spáchané inou
osobou ako poisteným tým spôsobom, že si prerazí cestu do chráneného priestoru, prekoná prekážku a poškodí
alebo zničí predmet poistenia.
Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spácha úmyselné poškodenie alebo zničenie verejne
prístupnej poistenej veci. Pod pojmom vonkajší vandalizmus sa okrem iného chápe aj poškodenie sprejermi
a grafitmi.

3.

Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre prípad krádeže svojou
polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si vyžaduje
použitie špeciálnych pomôcok (čln, rebrík, vysúvacia plošina, korba vozidla a pod.), alebo pri jej odcudzení sa
musia použiť pracovné pomôcky (kliešte, zvárací prístroj, uhlova brúska a pod.)

4.

Pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej
sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo
právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie
poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca
poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti.
Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.

5.

Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov vypracovaných na základe
schválených cenníkov.

6.

Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí sa dojednáva územná
platnosť nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí – pracovných pomôcok /notebooky, tlačiarne, diáre,
mobily a iná elektronika/ sa pre prípad živelnej udalosti, krádeže a vandalizmu rozširuje aj o miesta pobytu
/externé pracovisko, adresa trvalého a prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie – všetko na území Slovenskej
republiky a krajín Európskej únie/ a pohybu /motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá – všetko na
území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie/ .

7.

Dojednáva sa, že poisťovňa bude pri poistných udalostiach na mobiliári, objektoch verejného osvetlenia
a dopravnom značení akceptovať šetrenie Mestskou políciou a to do výšky škody 265,55 € .
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SPÔSOBY ZABEZPEČENIA HNUTEĽNÝCH VECÍ PROTI ODCUDZENIU MIMO VECÍ ULOŽENÝCH NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE
Poistná suma do 4.979,09 € :

uzamknutý objekt /bez špecifikácie uzamykacieho systému/

Poistná suma do 8.298,48 € :

bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci
rozlomeniu a vylomeniu vložky

Poistná suma do 16.596,96 € :

bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci
rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok, bezpečnostná závora a
oplechované dvere.

Poistná suma do 33.193,92 € :

bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci vytlačeniu , rozlomeniu a odvŕtaniu vložky,
ďalej prídavný bezpečnostný zámok. Dvere zabezpečené proti vysadeniu alebo
zabezpečené proti vysadeniu alebo zabezpečené dvojitou závorou s uzamykateľnou
bezpečnostnou zámkou.

Nad 33.193,92 € :

trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna službu, alebo EZS
centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície.

napojená na

pult

V rámci tabuľky č. 3 je uvedený zoznam adries, na ktorých je umiestnený automat na predaj cestovných lístkov MERONA.
V tabuľke č. 4 – sú uvedené limity poistného plnenia.
V tabuľke č. 5 – sú uvedené informácie ohľadne prepravy peňazí.
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3. Poistenie skla

Poistenie sa vzťahuje na nasledovné predmety poistenia :
♦ Pevne vsadené alebo osadené sklo vypĺňajúce vonkajšie otvory budov (sklo, sklene výplne, fólie na sklách, sklo so
špeciálnou povrchovou úpravou – nápisy, maľby, gravírovanie, iná výzdoba na skle
♦ Sklá, pulty, vitríny vo vnútri budov
♦ Svetelné a neónové nápisy a reklamy
♦ Sklá na informačných tabuliach (umiestnené v exteriéroch)
Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie majetku:
Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci akoukoľvek náhodnou udalosťou, okrem nasledovných
prípadov:
Poistenie sa nevzťahuje:
na poškodenie a chyby, ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy,
na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí,
pri montáži a demontáži poistených vecí
škody, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác v mieste poistenia
škody vzniknuté výbuchom nálože, trhaviny, granátu alebo iných výbušných hmôt.
3.1

Osobitné dojednania
1.

Poistenie sa dojednáva na l. riziko. Pod pojmom “poistenie na 1. riziko” sa rozumie “poistenie na 1. riziko
s automatickým obnovením poistnej sumy – ak v priebehu poistného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná
udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok
poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku
poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu
vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
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4. Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky
Poistením strojov a elektroniky je kryté akékoľvek náhle a nepredvídané materiálne poškodenie alebo zničenie elektronických
zariadení.
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka výrobcu),
b) pádom stroja,
c) chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,
d) roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily,
e) pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom,
f) nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch,
g) skrat el. prúdom a iným pôsobením el. prúdu /prepätie, indekčné účinky blesku/,
h) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky
i) vniknutie cudzieho predmetu
4.1 Osobitné dojednania
1.

Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časová cena zodpovedá obstarávacia hodnota poistenej veci,
uvedená v účtovnej evidencii poisteného, pričom poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.

2.

Dojednáva sa , že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách poskytovať
v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových cenách. Za parciálne škody sa
budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku maximálne 50 % zo stanovenej poistnej hodnoty
poistenej veci.

3.

Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.

4.

Pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej
sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo
právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie
poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca
poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti.
Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.

5.

V prípade, že časti elektronického zariadenia, ktoré sa pri normálom používaní prirodzene rýchle opotrebujú
alebo znehodnotia, napr. žiarovky, ventily, potrubia, pásky, gravírovacie valce, poistky, tesnenia, reťaze, pásy,
laná, drôty, gumové pneumatiky, predmety zo skla, porcelánu alebo keramiky, siete, tkaniny alebo prevádzkové
médiá (napr. mazivá, palivo, katalyzátory), tvoria súčasť poistnou udalosťou postihnutých elektronických
zariadení, poistiteľ poskytne plnenie aj za tieto veci.

6.

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwerovej časti riadiacej alebo
regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového vybavenia strojov.

Zoznam poistených strojov a strojových zariadení – príloha č. 1.
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Poistné hodnoty a iné dojednania

A.

Poistenie sa dojednáva aj na časové ceny. Časovej cene zodpovedá obstarávacia cena poistenej veci uvedená
v účtovnej evidencii poisteného.

B.

Poistenie je dojednané na nové ceny. Nová cena je stanovená poisteným.

C.

Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.

D.

Poistenie sa dojednáva na l. riziko. Pod pojmom “poistenie na 1. riziko” sa rozumie “poistenie na 1. riziko
s automatickým obnovením poistnej sumy – ak v priebehu poistného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná
udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok
poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku
poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu
vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.

E.

Prehľad poistných súm : tabuľka č.1

F.

Spoluúčasť : pevne stanovená v tabuľke č. 1

G.

Miesto poistenia

-

Poistenie majetku : v zmysle účtovnej evidencie poisteného
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5. Poistenie zodpovednosti za škodu
Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb:
1. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a
preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na živote, zdraví alebo ktorá vznikla poškodením,
zničením alebo stratou veci ako aj inú majetkovú ujmu vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený za takúto škodu
zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.
2. Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb sa vzťahuje na také škody, pre ktoré bolo v dobe trvania poistenia
poistenému prvýkrát doručené písomné uplatnenie nároku poškodeného na náhradu škody ( poistný princíp " claims
made ")
Predmet poistenia:
-

V zmysle výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 3510/L

Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)

vzniknuté na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré nie sú vlastníctvom poisteného ale poistený alebo za neho
konajúce osoby si ich požičali, prenajali, užívajú ich z iného dôvodu alebo ich majú pri sebe a na veciach (hnuteľných a
nehnuteľných), ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť,
spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach,
spôsobenú na veciach, ktoré poistený alebo za neho konajúce osoby prevzali za účelom spracovania, opravy, úpravy
predaja, úschovy, uskladnenia alebo poskytnutia odbornej pomoci,
vzniknuté vynaložením nákladov na liečebnú starostlivosť, dávky nemocenského a dôchodkového poistenia ako aj náklady
vynaložené zdravotnými poisťovňami vrátane regresných náhrad,
na veciach, ktoré si zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na mieste na to
určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na mieste, kde sa obvykle odkladajú,
zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnuteľností, ktoré poistený
vlastní, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych
predpisov,
vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia a ak je s prevádzkou niektorej
činnosti poisteného spravidla spojené odkladanie vecí aj za škody na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na
mieste, kde sa obvykle odkladajú pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov,

Ďalej sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na úmyselné konanie, pokiaľ v poistných podmienkach nie je stanovené, že
takéto konanie je poistením kryté.
Územná platnosť poistenia sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky ako aj na územie ostatných európskych štátov.
Poistiteľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku práva na plnenie poistiteľa, za poisteného aj
výdavky:
a)
b)

c)

obhajoby poisteného (príp. jeho zamestnanca, člena) v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom konaní vedenom proti
poistenému,
občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto konanie bolo potrebné na zistenie
zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poistiteľa, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť, ako aj trovy právneho
zastúpenia poisteného,
náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému alebo jeho zástupcovi, pokiaľ je
poistený povinný ich uhradiť.

Poistná hodnota
Poistná suma:
Spoluúčasť :

Tabuľka č. 2
Tabuľka č. 2
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6. Havarijné poistenie motorových vozidiel
Havarijné poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie motorových vozidiel alebo jeho obvyklej výbavy, prípadne
doplnkovej výbavy náhodnou poistnou udalosťou.
Predmet poistenia:
Predmetom poistenia sú motorové vozidlá s prideleným EČ na území Slovenskej republiky.
Motorové vozidlá a poistné sumy sú uvedené v tabuľke č. 3.
Rozsah havarijného poistenia:
- pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie
- poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelných udalosti
- poistenie pre prípad odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti
- úmyselné poškodenia alebo zničenia – vandalizmus
- úrazové poistenie
•
poistenie nemenovaných osôb prepravovaných v poistených motorových vozidlách pre prípad smrti a pre prípad
trvalých následkov úrazu,
•
poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
•
poistná suma: smrť úrazom .... ...............................
6.638,78 €
trvalé následky úrazu .......................
13.277,57 €
Podmienky poistenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Poistenie je dojednané so spoluúčasťou: pre všetky motorové vozidlá 5%, minimálne 66,39 € , pre doplnkovú výbavu,
batožinu a úrazové poistenie je dojednaná nulová spoluúčasť
V rámci poistenia je poistením kryté aj poistenie čelných skiel so spoluúčasťou 16,60 €
Poistenie je dojednané s územnou platnosťou : Európa
V rámci poistenia je dojednané aj poistenie batožiny v osobných motorových vozidlách do 3.319,39 €– bez navýšenia
poistného k havarijnému poisteniu motorového vozidla.
Poistiteľ akceptuje pri oprave motorového vozidla v autorizovanom servise fakturovanú výšku normohodiny.
Parciálne škody (hradené v nových cenách) sa budú hradiť do výšky 95% všeobecnej hodnoty motorového vozidla
Odťah motorového vozidla bude preplatený do najbližšieho autorizovaného servisu „ schopného opravu vykonať“.
V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčné služby.
Poisťovňa bude akceptovať stávajúci spôsob zabezpečenia motorových vozidiel klienta a poistné sumy poistených
motorových vozidiel.
Poisťovňa nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do poistenia.
Poistiteľ sa zaväzuje zabezpečiť obhliadku motorového vozidla do 1 pracovného dňa po nahlásení škody poisteným
a to v autoservise alebo v areáli poisteného, ak obhliadku nezabezpečí, bude akceptovať fotodokumentáciu doloženú
od poisteného a faktúru od opravcu.
V prípade zakúpenia nového motorového vozidla bude vozidlo automaticky poistené okamihom prevzatia vozidla.
Poistený túto skutočnosť nahlási do 5 pracovných dní poistiteľovi.
Poistiteľ sa zaväzuje poistenému zasielať štvrťročne zoznam nevybavených a vybavených poistných udalostí.

Špecifikácia motorových vozidiel je uvedená v prílohe č. 2.
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7. Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Požadovaný minimálny rozsah poistenia :
Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Zoznam vozidiel je vždy neoddeliteľnou súčasťou súborovej poistnej zmluvy.
Rozsah poistenia podľa zákona č. 381/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Minimálne limity poistného plnenia
Pre škody na zdraví alebo usmrtení –
Pre vecné škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia –

5 mil. €
1 mil. €

4.1 Osobitné dojednania

1. Poisťovňa bude pravidelne vykonávať predpis - vyúčtovanie poistného a to v termínoch stanovených v poistnej zmluve.
Predpis poistného musí obsahovať zoznam poistených motorových vozidiel s vyčíslením poistného za každé motorové vozidlo
pre dané poistné obdobie.
2. V prípade, že poisťovateľ má stanovené iné minimálne limity poistného plnenia, budú sa tieto limity považovať za minimálne
v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení
neskorších zmien a doplnkov.
3. Štruktúra delenia motorových vozidiel: tabuľka č. 4
4. Odchylne od Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní sa dojednáva, že poisťovňa nebude uplatňovať pre
motorové vozidlá prirážku malus za nepriaznivý škodový priebeh.

Navrhovateľ v rámci tejto časti predloží aj kompletný sadzobník poistného na povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez
čísla, pohybujúce sa po cestných komunikáciách (vysokozdvižné vozíky, poľnohospodárske a stavebné stroje) s uplatnením
rovnakej výšky zľavy a bonusov ako sa uplatnili v rámci ponuky – tabuľka č.4. Tento sadzobník bude tvoriť následne súčasť
poistnej zmluvy.

Navrhovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia uvedený v tejto časti svojimi Všeobecnými poistnými
podmienkami a Zmluvnými dojednaniami.
ZNENIE TEJTO ČASTI VRÁTANE TABULIEK BUDE SÚČASŤOU POISTNEJ ZMLUVY
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Tabuľky:
Tabuľka č. 1
Komplexné prípadne združené živelné poistenie
Predmet poistenia

Poistná suma

Spôsob poistenia
Spoluúčasť

Roč.sadzba
v %o

Ročné poistné v €

súbor budov, hál a iných stavieb - vlastné

4 714 481,28 €

na novú cenu

160,00 €

- €

Trieda 1 - budovy prenajaté

5 378 990,88 €

na novú cenu

160,00 €

- €

Trieda 2 - stavby prenajaté

12 885 535,64 €

na novú cenu

160,00 €

- €

súbor hnut.vecí - 022

2 388 634,40 €

na novú cenu

160,00 €

- €

dlhodobý prenajatý majetok

6 130 681,49 €

na novú cenu

160,00 €

- €

ostatný dlhodobý hmot.majetok 029100
Umelecké diela a zbierky
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady

4 190 183,88 €

na novú cenu

160,00 €

23 663,08 €

na časovúú cenu

160,00 €

- €
- €

332 000,00 €

na prvé riziko

5 % min. 160€

- €

náklady posudkového znalca
náklady na hľadanie príčiny škody
náklady na zemné a výkopové práce
náklady spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami
náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou z SR a zahraničia
náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky
náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR
náklady za uniknutú vodu z potrubí /vodné a stočné/
- €
Poistenie pre prípad odcudzenia veci
Predmet poistenia

Poistná suma

Spôsob poistenia
Spoluúčasť

súbor hnut.vecí - vlastný a cudzích
súbor platných tuzemnských a cudzozemnských peňazí, cenné papiere a ceniny
prerava peňazí
Stavebné súčasti budov, hál a stavieb poisteného - vlastné a prenajaté

66 388,00 €
30 000,00 €
20 000,00 €
100 000,00 €

na prvé riziko, na novú cenu
na prvé riziko
na prvé riziko
na prvé riziko, na novú cenu

166,00 €
33,00 €
33,00 €
33,00 €

Roč.sadzba
v %o

Ročné poistné v €
-

€
€
€
€

- €
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Poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky
Predmet poistenia

Poistná suma

Spôsob poistenia
Spoluúčasť

vlastné stroje a strojné zariadenia uvedené a špecifikované v prílohe č. 1

Ročné poistné v €

nová cena

166,00 €

- €

33 000,00 €

na prvé riziko, na novú cenu

166,00 €

- €

16 600,00 €

na prvé riziko

166,00 €

- €

2 086 901,68 €

stavby a ich technologické súčasti
Demolačné, demontážne a remontážne náklady

Roč.sadzba
v %o

náklady posudkového znalca
náklady na hľadanie príčiny škody
náklady na zemné a výkopové práce
náklady spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami
náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou z SR a zahraničia
náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky
náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR
- €

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla
Predmet poistenia

Poistná suma

Spôsob poistenia

pevne vsadené alebo osadené sklá vypĺňajúce vonkajšie otvory budov/vrátane fólií, nápisov,malieb/

10 000,00 €

na prvé riziko

svetelné a neónové nápisy alebo reklamy

10 000,00 €

na prvé riziko

Spoluúčasť

33,00 €
33,00 €

Roč.sadzba
v %o

Ročné poistné v €

- €
- €
- €

CELKOVÉ ROČNÉ POISTNÉ

- €

CELKOVÉ POISTNÉ ZA CELÚ DOBU POISTENIA ( 4 ROKY)

- €
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tabuľka č.2
Poistenie zodpovednosti za škodu
Roč.sadzba
Predmet poistenia

Poistná suma

všeobecná - prevádzková zodpovednosť

Spôsob poistenia

663 880,00 €

Spoluúčasť

limit plnenia

Ročné poistné v €

v %o

- €

- €
- €

ROČNÉ POISTNÉ
SPOLU :

- €

CELKOVÉ POISTNÉ ZA CELÚ DOBU POISTENIA ( 4 ROKY)

- €

tabuľka č.3
Havarijné poistenie motových vozidiel

Predmet poistenia

Poistná suma

osobné motorové vozidlá - 5 ks

89 666,91 €

Spôsob poistenia

Spoluúčasť

nová cena

5%, min. 66,39 €

Roč.sadzba v
%o

Ročné poistné v €
- €
- €

ROČNÉ POISTNÉ SPOLU :

CELKOVÉ POISTNÉ ZA CELÚ DOBU POISTENIA ( 4 ROKY)

- €

- €
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Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Tabuľka č. 4

Limity poistného plnenia
za škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení : 5 mil. €
za škodu vzniknutú poškodením, zničením alebo stratou veci, náklady spojené s právnym zastupovaním a ušlý zisk: 1 mil. €
a)
jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka s
hmotnosťou do 400 kg, so zdvihovým objemom valcov
b)

1.

do 50 cm3 vrátane

2.

nad 50 cm3 do 350 cm3 vrátane

3.

nad 350 cm3

1.

do 1 300 cm3 vrát. alebo na el. pohon

2.
osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a
pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg,
motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg, so
zdvihovým objemom valcov

3.

3

3

3
4

3

3

nad 1 800 cm do 1 900 cm vrátane

nad 2 500 cm

3

obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg

d)

sanitný automobil, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba poistného

e)

automobil banskej a záchrannej služby trvale vybavené špeciálnymi prístrojmi na záchranu života a zásahové vozidlá
jednotiek požiarnej ochrany, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba poistného
ťahač návesov

g)

ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s evidenčným
číslom s celkovou hmotnosťou

1.

od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane

2.

nad 12 000 kg

h)

poľnohospodársky alebo lesný traktor, motorové vozidlo používané výlučne na prevozt včelstiev s evidenčným číslom,
pojazdný pracovný stroj bez evidenčného čísla alebo vysokodvižný vozík

i)

motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor, alebo traktor, ktorému sa evidenčné číslo neprideľuje

j)

autobus určený na prevádzku iba v mestkej hromadnej
doprave a trolejbus

k)

ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou

Výsledné ročné
poistné pre
všetky vozidlá v
€

1

nad 1 400 cm3 do 1 800 cm3 vrátane

c)

f)

Počet MV

nad 1 300 cm do 1 400 cm vrátane

nad 1 900 cm3 do 2 500 cm3 vrátane
4.

Ročné
poistné za
jedno
motorové
vozidlo v €

2
1

4

2
2

1.

autobus

42

2.

trolejbus

42

1.

do 5 000 kg vrátane

2.

nad 5000 kg

3
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l)

prípojné vozidlo

1.

2.
3.

1

určené na ťahanie
1.1. s celkovou hmotnosťou do 750 kg
motorovými vozidlami s
výnimkou motorových vozidiel 1.2. s celkovou hmotnosťou nad 750 kg
uvedených v písm. a), f) a i)
určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v písm. f) - náves

1

poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v písm. a) a i) je zahrnuté v sadzbách poistného za
tieto motorové vozidlá

ROČNÉ POISTNÉ SPOLU :

Spoluúčasť: 0€
CELKOVÉ POISTNÉ ZA CELÚ DOBU POISTENIA ( 4 ROKY)

- €

Sumarizácia
Ročné poistné
Poistenie majetku

Tabuľka č. 1

- €

poistenie zodpovednosti za škodu

Tabuľka č. 2

- €

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Tabuľka č. 3

- €

povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Tabuľka č. 4

- €

Celkové poistné spolu :

x

- €

Celkové poistné spou za 4 roky:

x

- €
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Prílohy:
Dopravný podnik mesta
Por.č.

Príloha č.1

Invent. číslo

Názov

Poistná suma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

500000427
500000552
300000008
300000014
300000017
300000026
300000007
300000015
300000016
300000005
300000006
300000427
500000188
300000005
300000006

TRUNKINGOVÝ SYSTÉM-VYSIEL.
TELEFÓNNA ÚSTREDŇA
Trafostanica náhradný zdroj
Vzdušník stojatý 1,6 MP
Vzduchový kompresor DESK
Kotolňa technologia
Trafostanica ul.Kvačalova
Vzduchový kompresor EDSK
Vzduchový kompresor EDSK
Techn.meniareň V.Okružná
Technológia meniareň Zav.
Meniareň Hlinská - technol.
Server počítačovej siete
Dial.ovl.meniar.- V.Okruz.
Dial.ovl.meniar. - Priemys.

16.

300000028 Dial.ovl.meniar. - Bajzova

165 969,59 €
15 933,08 €
28 214,83 €
7 634,60 €
11 949,81 €
59 749,05 €
79 665,41 €
11 949,81 €
11 949,81 €
597 490,54 €
531 102,70 €
398 327,03 €
17 592,78 €
49 790,88 €
49 790,88 €

lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja

49 790,88 €

lom stroja

2 086 901,68 €

Zoznam motorových vozidiel na havarijné poistenie
Druh
mot.
vozidla

Továrenská
značka

1.
2.
3.
4.

osobné
úžitkové
úžitkové
úžitkové

Škoda
Peugeot
Peugeot
Peugeot

5.

úžitkové

Peugeot

P.č.

Príloha č. 2

EČ/ŠPZ

Zvih
cm3

Celková
hmotnosť

ROKVYR

Octavia
Partner GB9HWC
Expert XS9HUC
Partner GJ9HWC

ZA776CV
ZA348DN
ZA964DP
ZA967DP

1984
1560
1560
1560

1970
1730
2661
1875

2006
2008
2008
2008

5
2
3
5

110
55,2
66,2
55,2

B
NM
NM
NM

Partner 7A9HTC

ZA885DT

1560

1960

2008

2

55,2

NM

TYP

POCSED Výkon v kW Palivo FARBA

CISTP

VIN

šedá met.
modrá
biela
šedá met.

SG275729
SD222502
SD253939

TMBBD21Z572051286
VF3GB9HWC96270317
VF3XS9HUC64198130
VF3GJ9HWC8N029813

biela

SF856527

VF37A9HTC68521704

Nová cena
27 000,00 €
12 195,45 €
19 949,55 €
14 274,05 €
16 247,86 €

Dátum
zaradenia do
poistenia
29.9.2012
18.7.2012
18.7.2012
18.7.2012
17.10.2012

89 666,91 €
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Automaty MERONA

Príloha č. 3

P.č. Názov zastávky
01.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Železničná stanica - VŠZP
Železničná stanica - VŠZP
Železničná stanica -TAXI
Železničná stanica -TAXI
Železničná stanica-pri autobusovej stanici -SAD
Kálov - Tesco
Hurbanova - ÚP
Hurbanova - ÚP
Zaymusova-Polícia (smer Solinky, pri TPD)
Štúrovo námestie (smer Spanyolova)
Štefánikovo námestie (smer nemocnica)
Košická - Tesco
Hájik-Stodolová (konečná)
Hájik-Slnečné námestie (smer centrum)
Mateja Béla - Hájik
Závodská (smer centrum)
Hálková
Spanyolova - do mesta
Spanyolova - na Bôrik
Vlčince-Poštová (smer centrum)
Vlčince-Cyrila Metoda (smer centrum)
Vlčince-Obchodná (smer centrum)
Vlčince-Vysokoškolákov - Lidl (smer centrum)
Vlčince-Matice slovenskej (smer centrum)
Vlčince-Fatranská (smer centrum)
Solinky-Jaseňova (smer centrum)
Solinky-Limbova (smer centrum)
Solinky-Smreková (smer centrum)
Bôrik-Rudnayova, (smer centrum)
Hlinska - Junior
Mostná - Hliny
Poľná-Váhostav (smer centrum)
Mojšova Lúčka-Rybné nám. (konečná)
Pri Celulózke (smer centrum)
Bytčica-Kultúrny dom (smer centrum)
Vlčince-Carrefour (smer centrum)
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Žilinská univerzita (smer Solinky)
Žel.stanica – nástup.
ZA Záriečie
ZA Solinky
ZA Bytčica
Lietavská Lúčka
Poluvsie
Rajecké Teplice
Konská pri Rajci
Zbyňov
Klače
Rajec
Rajec
Porúbka

Celková poistná suma je 30.000 €
Limity v rámci poistenia peňazí a cenín
P.č. Typ

Príloha č. 4

Miesto poistenia

1.

predajné miesta

2.
3.

automaty MERONA v počte 50 ks
trezor

budova MÚ
pred Tescom
zoznam - príloha č. 3
Kvačalova 2

4.

pokladňa

Kvačalova 2

Limit plnenia

Spôsob poistenia

limit plnenia na jedno miesto 7.000 €

poistenie v čase prevádzky aj mimo prevádzky

limit plnenia na jeden automat 400 €
limit plnenia 20.000 €

nonstop 24 hodín
poistenie v čase prevádzky aj mimo prevádzky

limit plnenia 10.000 €

poistenie v čase prevádzky aj mimo prevádzky
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Celková poistná suma, limit plnenia je 20.000 €

Príloha č. 5

Preprava peňazí

P.č. Typ
1.

predajné miesta

Miesto poistenia
budova MÚ
pred Tescom

2.

automaty MERONA v počte 50 ks

zoznam - príloha č. 3

preprava
tržba pred.miesta - od 4.000 € do 10.000 19 - 20 krát do mesiaca, podľa počtu pracovných
€ (denný zvoz tržieb)
dní
do 20.000 € (jeden výber)

10 krát do mesiaca

preprava vlastná - 1 pracovníčka + vodič + 1 ozbrojený SBS- kár
vozidlo - poisteného
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SPOLU - ročné poistné:

Dopravný podnik mesta
Žiliny, s.r.o.

poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
havarijné poistenie motorových vozidiel
PZP

Predpokladaná hodnota poistenia na 1 rok
14 000,00 €
5 000,00 €
17 000,00 €
36 000,00 €
krát doba, na ktorú sa uzatvára poistná zmluva = celková hodnota zákazky

Predmet poistenia

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla

náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky
náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR

stavby a ich technologické súčasti
Demolačné, demontážne a remontážne náklady
náklady posudkového znalca
náklady na hľadanie príčiny škody
náklady na zemné a výkopové práce
náklady spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami
náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou z SR a zahraničia

vlastné stroje a strojné zariadenia uvedené a špecifikované v prílohe č. 1

Predmet poistenia

Poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky

súbor hnut.vecí - vlastný a cudzích
súbor platných tuzemnských a cudzozemnských peňazí, cenné papiere a ceniny
prerava peňazí
Stavebné súčasti budov, hál a stavieb poisteného - vlastné a prenajaté

Poistenie pre prípad odcudzenia veci

na prvé riziko, na novú cenu

na prvé riziko

16 600,00 €

nová cena

Spôsob poistenia

na prvé riziko, na novú cenu
na prvé riziko
na prvé riziko
na prvé riziko, na novú cenu

33 000,00 €

2 086 901,68 €

Poistná suma

66 388,00 €
30 000,00 €
20 000,00 €
100 000,00 €

Spôsob poistenia

na prvé riziko

332 000,00 €

Poistná suma

na novú cenu
na novú cenu
na časovúú cenu

6 130 681,49 €
4 190 183,88 €
23 663,08 €

dlhodobý prenajatý majetok
ostatný dlhodobý hmot.majetok 029100
Umelecké diela a zbierky
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady
náklady posudkového znalca
náklady na hľadanie príčiny škody
náklady na zemné a výkopové práce
náklady spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami
náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou z SR a zahraničia

náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky
náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR
náklady za uniknutú vodu z potrubí /vodné a stočné/

na novú cenu

na novú cenu
na novú cenu
na novú cenu

Spôsob poistenia

2 388 634,40 €

4 714 481,28 €
5 378 990,88 €
12 885 535,64 €

Poistná suma

súbor hnut.vecí - 022

súbor budov, hál a iných stavieb - vlastné
Trieda 1 - budovy prenajaté
Trieda 2 - stavby prenajaté

Predmet poistenia

Komplexné prípadne združené živelné poistenie

166,00 €

166,00 €

166,00 €

Spoluúčasť

Spoluúčasť
166,00 €
33,00 €
33,00 €
33,00 €

5 % min. 160€

160,00 €
160,00 €
160,00 €

160,00 €

160,00 €
160,00 €
160,00 €

Spoluúčasť

Roč.sadzba v
%o

Roč.sadzba v
%o

Roč.sadzba v
%o

€

-

€

€

-

-

€

€
-

-

Ročné poistné v €

€
€
€
€

-

Ročné poistné v €

€

€

-

-

€
€
€

€

€
€
€

-

-

-

Ročné poistné v €

Tabuľka č. 1

Roč.sadzba v
%o
-

€

€

€
€
€

Ročné poistné v €

-

33,00 €
33,00 €

Spoluúčasť

CELKOVÉ POISTNÉ ZA CELÚ DOBU POISTENIA ( 4 ROKY)

na prvé riziko
na prvé riziko

Spôsob poistenia

-

10 000,00 €
10 000,00 €

Poistná suma

CELKOVÉ ROČNÉ POISTNÉ

pevne vsadené alebo osadené sklá vypĺňajúce vonkajšie otvory budov/vrátane fólií, nápisov,malieb/
svetelné a neónové nápisy alebo reklamy

Predmet poistenia

663 880,00 €

Poistná suma
-

€

Spoluúčasť

ROČNÉ POISTNÉ SPOLU :

limit plnenia

Spôsob poistenia

CELKOVÉ POISTNÉ ZA CELÚ DOBU POISTENIA ( 4 ROKY)

všeobecná - prevádzková zodpovednosť

Predmet poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu
Roč.sadzba
v %o

-

-

-

Ročné poistné v €

€

€

€
€

tabuľka č.2

osobné motorové vozidlá - 5 ks

Predmet poistenia

Spôsob poistenia
5%, min. 66,39 €

Spoluúčasť

CELKOVÉ POISTNÉ ZA CELÚ DOBU POISTENIA ( 4 ROKY)

ROČNÉ POISTNÉ SPOLU :

89 666,91 € nová cena

Poistná suma

Havarijné poistenie motových vozidiel

Roč.sadzba v %o

-

€

€

€

-

-

€

-

Ročné poistné v €

tabuľka č.3

3

3

3

poľnohospodársky alebo lesný traktor, motorové vozidlo používané výlučne na prevozt včelstiev s evidenčným číslom, pojazdný
pracovný stroj bez evidenčného čísla alebo vysokodvižný vozík

motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor, alebo traktor, ktorému sa evidenčné číslo neprideľuje
autobus
trolejbus

autobus určený na prevádzku iba v mestkej hromadnej doprave a trolejbus 1.
2.

i)

j)

-

€

poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v písm. a) a i) je zahrnuté v sadzbách poistného za tieto
motorové vozidlá

CELKOVÉ POISTNÉ ZA CELÚ DOBU POISTENIA ( 4 ROKY)

ROČNÉ POISTNÉ SPOLU :

určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v písm. f) - náves

1

3.

1

3

2.

nad 5000 kg

2.

42

42

2

2

4

1

2

4

3

1

Výsledné ročné
Počet MV poistné pre všetky
vozidlá v €

určené na ťahanie motorovými vozidlami 1.1. s celkovou hmotnosťou do 750 kg
s výnimkou motorových vozidiel
1.2. s celkovou hmotnosťou nad 750 kg
uvedených v písm. a), f) a i)

prípojné vozidlo

l)

do 5 000 kg vrátane

1.

Ročné poistné
za jedno
motorové
vozidlo v €

Tabuľka č. 4

1.

ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou

k)

nad 12 000 kg

h)

od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane

ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s evidenčným číslom s
celkovou hmotnosťou

g)
2.

automobil banskej a záchrannej služby trvale vybavené špeciálnymi prístrojmi na záchranu života a zásahové vozidlá jednotiek
požiarnej
ochrany, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba poistného
ťahač návesov

e)

1.

sanitný automobil, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba poistného

d)

f)

obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg

nad 2 500 cm

3

nad 1 900 cm3 do 2 500 cm3 vrátane

nad 1 800 cm do 1 900 cm vrátane

3

3

nad 1 400 cm do 1 800 cm vrátane

nad 1 300 cm do 1 400 cm vrátane

3

do 1 300 cm3 vrát. alebo na el. pohon

nad 350 cm3

nad 50 cm3 do 350 cm3 vrátane

do 50 cm3 vrátane

c)

4.

3.

2.

1.

b)

osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a pojazdný
pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg, motorová trojkolka s
celkovou hmotnosťou nad 400 kg, so zdvihovým objemom valcov

1.
jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka s hmotnosťou do 400 2.
kg, so zdvihovým objemom valcov
3.

a)

za škodu vzniknutú poškodením, zničením alebo stratou veci, náklady spojené s právnym zastupovaním a ušlý zisk: 1 mil. €

za škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení : 5 mil. €

Limity poistného plnenia

Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Tabuľka č. 4
x
x

Celkové poistné spolu :

Celkové poistné spou za 4 roky:

Tabuľka č. 3

povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

-

Tabuľka č. 2

poistenie zodpovednosti za škodu

Havarijné poistenie motorových vozidiel

-

-

-

-

-

Ročné poistné
Tabuľka č. 1

Poistenie majetku

Sumarizácia

€

€

€

€

€

€

Poistná suma
165 969,59 €
15 933,08 €
28 214,83 €
7 634,60 €
11 949,81 €
59 749,05 €
79 665,41 €
11 949,81 €
11 949,81 €
597 490,54 €
531 102,70 €
398 327,03 €
17 592,78 €
49 790,88 €
49 790,88 €
49 790,88 €
2 086 901,68 €
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja
lom stroja

Názov
TRUNKINGOVÝ SYSTÉM-VYSIEL.
TELEFÓNNA ÚSTREDŇA
Trafostanica náhradný zdroj
Vzdušník stojatý 1,6 MP
Vzduchový kompresor DESK
Kotolňa technologia
Trafostanica ul.Kvačalova
Vzduchový kompresor EDSK
Vzduchový kompresor EDSK
Techn.meniareň V.Okružná
Technológia meniareň Zav.
Meniareň Hlinská - technol.
Server počítačovej siete
Dial.ovl.meniar.- V.Okruz.
Dial.ovl.meniar. - Priemys.
Dial.ovl.meniar. - Bajzova

Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Invent. číslo
500000427
500000552
300000008
300000014
300000017
300000026
300000007
300000015
300000016
300000005
300000006
300000427
500000188
300000005
300000006
300000028

Príloha č.1

Dopravný podnik mesta

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

osobné
úžitkové
úžitkové
úžitkové
úžitkové

Škoda
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot

Druh mot. Továrenská
vozidla
značka

Octavia
Partner GB9HWC
Expert XS9HUC
Partner GJ9HWC
Partner 7A9HTC

TYP

Zoznam motorových vozidiel na havarijné poistenie

ZA776CV
ZA348DN
ZA964DP
ZA967DP
ZA885DT

EČ/ŠPZ
1984
1560
1560
1560
1560

Zvih cm3
1436
1205
1736
1258
1411

Prevádzková
hmotnosť
1970
1730
2661
1875
1960

Celková
hmotnosť
SB3B
SB2B
SB2B
SB2B
SB2B

kategória
2006
2008
2008
2008
2008

ROKVYR
5
2
3
5
2

POCSED
110
55,2
66,2
55,2
55,2

Výkon v kW
B
NM
NM
NM
NM

šedá met.
modrá
biela
šedá met.
biela

Palivo FARBA

SF856527

SG275729
SD222502
SD253939

CISTP
TMBBD21Z572051286
VF3GB9HWC96270317
VF3XS9HUC64198130
VF3GJ9HWC8N029813
VF37A9HTC68521704

VIN

27 000,00 €
12 195,45 €
19 949,55 €
14 274,05 €
16 247,86 €
89 666,91 €

Nová cena

Príloha č. 2

Automaty MERONA
P.č.
01.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Príloha č. 3
Názov zastávky
Železničná stanica - VŠZP
Železničná stanica - VŠZP
Železničná stanica -TAXI
Železničná stanica -TAXI
Železničná stanica-pri autobusovej stanici -SAD
Kálov - Tesco
Hurbanova - ÚP
Hurbanova - ÚP
Zaymusova-Polícia (smer Solinky, pri TPD)
Štúrovo námestie (smer Spanyolova)
Štefánikovo námestie (smer nemocnica)
Košická - Tesco
Hájik-Stodolová (konečná)
Hájik-Slnečné námestie (smer centrum)
Mateja Béla - Hájik
Závodská (smer centrum)
Hálková
Spanyolova - do mesta
Spanyolova - na Bôrik
Vlčince-Poštová (smer centrum)
Vlčince-Cyrila Metoda (smer centrum)
Vlčince-Obchodná (smer centrum)
Vlčince-Vysokoškolákov - Lidl (smer centrum)
Vlčince-Matice slovenskej (smer centrum)
Vlčince-Fatranská (smer centrum)
Solinky-Jaseňova (smer centrum)
Solinky-Limbova (smer centrum)
Solinky-Smreková (smer centrum)
Bôrik-Rudnayova, (smer centrum)
Hlinska - Junior
Mostná - Hliny
Poľná-Váhostav (smer centrum)
Mojšova Lúčka-Rybné nám. (konečná)
Pri Celulózke (smer centrum)
Bytčica-Kultúrny dom (smer centrum)
Vlčince-Carrefour (smer centrum)
Žilinská univerzita (smer Solinky)
Žel.stanica – nástup.
ZA Záriečie
ZA Solinky
ZA Bytčica
Lietavská Lúčka
Poluvsie
Rajecké Teplice
Konská pri Rajci
Zbyňov
Klače
Rajec
Rajec
Porúbka

Typ

predajné miesta

automaty MERONA v počte 50 ks
trezor
pokladňa

P.č.

1.

2.
3.
4.

Celková poistná suma je 30.000 €
Limity v rámci poistenia peňazí a cenín

Miesto poistenia
budova MÚ
pred Tescom
zoznam - príloha č. 3
Kvačalova 2
Kvačalova 2
limit plnenia na jeden automat 400 €
limit plnenia 20.000 €
limit plnenia 10.000 €

limit plnenia na jedno miesto 7.000 €

Limit plnenia

nonstop 24 hodín
poistenie v čase prevádzky aj mimo prevádzky
poistenie v čase prevádzky aj mimo prevádzky

poistenie v čase prevádzky aj mimo prevádzky

Spôsob poistenia

Príloha č. 4

predajné miesta

automaty MERONA v počte 50 ks

1.

2.

zoznam - príloha č. 3

pred Tescom

budova MÚ

Miesto poistenia

do 20.000 € (jeden výber)

tržba pred.miesta - od 4.000 € do 10.000 €
(denný zvoz tržieb)

preprava vlastná - 1 pracovníčka + vodič + 1 ozbrojený SBS- kár
vozidlo - poisteného

Typ

P.č.

Preprava peňazí

Celková poistná suma, limit plnenia je 20.000 €

10 krát do mesiaca

19 - 20 krát do mesiaca, podľa počtu pracovných dní

preprava

Príloha č. 5

