Príloha č. 1 k poistnej zmluve č. 1009900845 - Súhrnná tabuľka pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Predmet:
Poistnik:
Poistený:
MENA:

Žiadosť o ponuku poistenia majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu
Trnavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj a jeho podriadené organizácie
EUR

1.1. Komplexné živelné riziká
Nehnuteľný majetok
Hnutelný majetok

Náklady po PU

Predmet poistenia
Súbor budov, hál a stavieb
Obstaranie hmotných investícií
Súbor hnuteľného majetku, DHM, invetáru, zásob, dopravných prostriedkov , strojov, prístrojov, elektroniky,
umeleckých diel a zbierok
Náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na demontáž a remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí,
vykonané v súvislosti so znovu obstaraním 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 a 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. Súčasťou nákladov sú aj náklady na lešenie, montáže a demontáže

Spôsob poistenia
nová cena
nová cena

Spoluúčasť
5% min. 332 Eur
5% min. 332 Eur

Poistné sumy
707 524 800
2 016 243

nová cena

5% min. 166 Eur

26 052 535

1. riziko

5% min. 166 Eur

300 000 Eur

Spôsob poistenia

Spoluúčasť

1.2. Poistenie pre prípad odcudzenia veci, vandalizmu a lúpeže
Nehnuteľný majetok

Hnuteľný majetok

Náklady po PU

Predmet poistenia
Stavebné súčasti poistených nehnuteľností,vrátane EZS, EPS, kamerového systému, klimatizačných jednotiek a
jednotiek vykurovania a iné
Súbor hnuteľného majetku, DHM, invetáru, zásob, dopravných prostriedkov bez EČV, inventáru, strojov,
prístrojov a elektroniky, umeleckých prostriedkov, ktorý je poistený živelným poistením
Peniaze a ceniny (pokladne, trezory a iné uzamknuté schránky)
Preprava peňazí
Náklady na výmenu zámkov vstupných dverí, dverí od trezorov a trezorových miestnosť a viac nákladov na
odpratávacie, demolačné, de- a remontážne náklady

Poistné sumy
100 000 Eur
300 000 Eur

1. riziko

50 Eur

50 000 Eur
30 000 Eur
10 000 Eur

1.3. Poistenie strojov a elektroniky
Nehnuteľný majetok
Hnuteľný majetok

Náklady po PU

Predmet poistenia
Stavebné súčasti poistených nehnuteľnosti, vrátane EZS, EPS, kamerového systému, klimatizačných jednotiek,
jednotiek vykurovania
Súbor strojov, prístrojov a zariadení vrátane dopravných prostriedkov
Náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na demontáž a remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí,
vykonané v súvislosti so znovu obstaraním 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 a 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. Súčasťou nákladov sú aj náklady na lešenie, montáže a demontáže
stavebných súčastí po poistnej udalosti.

Spôsob poistenia

Spoluúčasť

Poistné sumy
100 000 Eur

Limit plnenia

600 000 Eur

1. riziko

Škody do výšky 10 000 Eur = 5%
minimálne 50 Eur, Škody nad 10
000 Eur (vrátane) = 5%
minimálne 200 Eur

Spôsob poistenia

Spoluúčasť

1. riziko

30 Eur

30 000 Eur

1. riziko

15 Eur

5 000 Eur

Spôsob poistenia

Spoluúčasť

Poistná suma

10% min. 50 Eur pre škody na

3 000 000 Eur
pre poistníka a

30 000 Eur

1.4. Poistenie poškodenia alebo zničenia skla
Predmet poistenia
Súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla, vyplňujúce vonkajšie otvory budov, vrátane nápisov, fólii, malieb, snímačov EZS, skleníkov, ale
aj iných foriem slúžiacich ako zasklenie (napríklad lexan a iné). Poistenie sa vzťahuje aj na rám. Sklá so špeciálnou povrchovou úpravou
(nápisy, maľby, gravírovanie, iná výzdoba na skle), svetelné a neónové nápis a reklamy.
Súbor skiel, pultov, vitrín, dverí vo vnútri budov vrátane ich rámov.
2.Poistenie zodpovednosti za škodu
Predmet poistenia
Všeobecná zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví vzniknutá v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. a 448/2008 Z. z.
Cudzie veci prevzaté a užívané (hnuteľné a nehnuteľné)
Zodpovednosť z vlastníctva alebo správy nehnuteľnosti
Zodpovednosť na prenajatých priestoroch a nehnuteľnostiach

Poistná suma

Škody na podzmených a nadzemných vedeniach
Regresné nároky zdravotných poistovní a Socialnej poisťovne
Škody na zdraví a majetku žiakov
Odložené veci zamestnancov
Vadný výrobok a vadne vykonaná práca
Neopravnený zásah do práva na ochranu osobnosti do 15 000 Eur
Zodpovednosť za škodu na odložených veciach v ubytovacom zariadení
Škody na životnom prostredí a škody spôsobené unikom látok vrátane environmentálnej zodpovednosti za škodu
Krížová zodpovednosť poisteného a spolupoistených organizácii
Škody na MV jazdiacich po komunikáciach a cestách
Zodpovednosť zdravotníckych škôl pri praktickom vyučovaní v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z.

Limit odškodnenia

10% min. 50 Eur pre škody na
majetku a 50 Eur pre škody na
zdraví, 10% min. 1 000 Eur pre
environmentálne škody

3 000 000 Eur
pre poistníka a
spolupoistené
organizácie v
pôsobnosti
poistníka

