
tlnion tíslo poistnej zmluvy 11-317910

PolsTNÁ ZMLUVAPoisťovňa

Poistenie poskytovatel'a zdravotnej starosilivosti

Union poist'ovňa, a.s., Karadžičova 10,813 60 Bratislava í, Slovenská repub;ika
lČo: gĺ 322051 DlČ: 202o8oo353

zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 3B3/B
IBAN: SK59 1111 0000 00OO 0054 7090, BtC: UNCRSKBX

(d alej len,,poistbvatel"')

a

obec Sokolovce, Pieštanská 234184, 922 31 Sokolovce
lČo: oosĺzggĺ

zapisaná v registri organizáciívedenom Štatisticrym úradom SR
IBAN SK26 5600 0000 005204241001, BtC: KOMASK2X

(d'alej len ,,poistnĺk a poistený,,)

uzavierĄÚ podl'a s 788 a nasl. občianskeho zákonníka ě'40ĺ1964 zb. v znení neskorších zmien a
doplnkov

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu poskytovate!'a zdravotnej staľostlivosti

Polstná doba: od 22.01.2021
nie však skôr ako v deň nasledujúcĺ po doručení potvrdenia o jej zverejnenĺ
poisťovatel'ovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovatel'ovi doruěené v deň
nasledujúci po dnijej zveĘnenia v obchodnom vestníku pokial'bola zveĘnená
na návrh poisťovatel'a ($ 5a zák. č,.21112000 Z. z' a $47a ods. 2 občianskeho
zákonníka) do 30.04.2021

Poistné obdobia: zhodné s poistnou dobou

Čast'l
Poisten ie zodpoved nosti za š kod u pos kytovateIä zd ravotnej sta rostl ivosti

Glánok í
Všeobecné ustanovenia

Pre toto poistenie platia:
. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednostiVPPZ/1o1B (d'alej len,,VPPZ"). osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

oĐz-Pzsĺ0520 (d'a|ej len,,ODZ-PZS")
ktoré sú priloŽené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súčasť'

. Súčasťou poistnej zmluvy je aj:
Príloha č. 'ĺ: : Rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta

Typ poskytovanej zdravotnej
staľostlivosti

a m bula ntná zdrav otná sta rostl ivosť

Poistený predmet činnosti
(š pecializácia pos kytovanej
zd ravotnej starostlivosti)

mobilné odberové miesto

Počet lekárov a odborného
zdravotného personálu

3
(vrátane lekárov uvedených medzi spolupoistenými osobami)

Spolupoistené osoby . spolupracujÚci a zastupujúci lekári
o štatutárni zástupcovia vykonávajúci lekársku prax
. spolupracuiúce zdravotné a praktické sestry
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. spolupracujúci pomocný zdravotnícky personál

. Študenti, praktikanti, stáŽisti
Uzemná platnost' poistenia Slovenská republika
Poistná suma 20.000'00 €
Spoluúčast' 100'00 €
Predmet poistenia (základný) N esprávne poskytnutá zd ravotná sta rostl ivosť vráta ne nesprávne

poskytnutej informácie, rady alebo návodu v rozsahu poistenej
či nnosti (špecializácie)
Nesprávne poskytnutá zd ravotná sta rostlivosť vrátane nesp rávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu u iného poskytovatel'a
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu poistenej činnosti
(špecializácĺe)
Nesprávne pouŽitie lekárskych prístrojov a nástrojov pri
poskytovan ĺ zdravotnej starostlivosti
Zavleěenie a|ebo rozŠírenie infekěného ochorenia, vrátane
ochorenia cov|D-'ĺ9
Št<ooa spÔsobená akýmkol'vek materiálom pochádzajúcim z
|'udského tela a akýmkol'vek derivátom alebo biosyntetickým
produktom z l'udského tela
Škoda v súvislosti s prednáškovou ěinnosťou poisteného v
rozsahu poistenej ěinnosti (špecializácie), vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu
Nesprávne poskytnutá prvá pomoc, a to aj nad rámec poistenej
cinnosti (špecializácie)

a

a

a

a

o

a

Limit poistného p|nenia: 1-násobok poistnej sumy za jednu a všetky
poistné udalosti počas jedného poistného
obdobia

Prenos vírusu HlV
Sublimit: max' 20.000,00 €

a Prenos ochorenia COVID-1 I
Sublimit: max. 10'000,00 €

. Zásah do práva na ochranu osobnosti
Sublimit: max. 10.000,00 €

Čistá finančná škoda poŠkodeného
Sublimit: max. 10.000'00 €

Limit poistného plnenia: 1-násobok poistnej sumy za jednu a všetky
poistné udalosti pocas jedného poistného
obdobia

Rozsah poistenia . Nároky poškodeného za škodu na zdravÍ
. Nároky poškodeného za škodu na veci
. Následná majetková škoda vrátane uŠlého zisku, ktorá vznikla

poškodenému v priamej súvislosti so škodou na zdraví a/alebo na
veci

. Regresné nároky

. Vzájomné nároky poisteného a spolupoistených osôb medzi
sebou

. Rozšírená doba moŽnosti uplatnenia nároku voči poistenému (30
dní)

Pokial'poistený za škodu zodpovedá v súvislosti s predmetom
poistenia.

Ročné poistné s daňou spolu 290,00 €
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Glánok 2
Zvláštne dojednania

1' odchýlne. od čl. 11 ods. 2 písm. a) VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikla manŽelovilmanŽelke poistenéńo, jeho
príbuznému v priamom rade, súrodencom a osobám, ktoré Žijú s poisteným v spoločnej
domácnosti ako poŠkodenému, v súvislosti so základným predmetom poistenia. Ustanovenie čl.
5 ods' 1 písm. j) oDZ-PZs týmto nie je dotknuté.

2' osobitne sa dojednáva, Že poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej
starostlivosti sa vzťahuje výlučne na činnosť mobilného odberového miesta, ktoré sú zriadené na
základe rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta vydaného' ministerstvom zdravotníctva a/alebo Regionálnym úradom veĘného zdravotníctva.

Prenos vírusu HlV
odchýlne od il' 'ĺ 1 ods. 1 písm. q) VPPZ sa dojednáva, Że poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za Škodu vyplývajúcu z právnych predpisov, ktorá vznikĺa prenosom-vírusu HlV v súvislosti
s dojednaným predmetom poistenia.

Zásah do práva na ochranu osobnosti
'ĺ. Poistenie sa vzťahuje aj na povinnosť poisťovatel'a poskytnúť peňaŽnú náhradu:

a) nemajetkovej škody spÔsobenej zásahom do práva poškodeného inak ako škodou na zdraví
(napr. duševné útrapy),

b) duševných útrap manŽela, rodiča, dieťaťa alebo inej poškodenému blízkej osoby v prípade úmrtia
alebo ťaŽkého ublíŽenia na zdravi poškodeného,

c) nemajetkovej ujmy poŠkodeného spôsobenej nevedomým nedbanlivostným porušením
povinnosti ochrany osobných údajov v súvislosti s dojednaným predmetom poistenia,

ak bola priznaná právoplatným rozhodnutím súdu na základe neoprávneného zásahu poisteného do
práva na ochranu osobnosti, ku ktorému doŠlo v súvislosti s činnosťou alebo zmluvným vzťahom
poisteného, na ktorého sa vzťahuje poistenie dojednané touto poistnou zmluvou.

2. okrem výluk uvedených v d. 11 vPPz a čl. 5 oDz-Pzs sa toto poistenie nevzťahuje na povinnosť
peňaŽnej náhrady škody v zmysle predchádzajúceho bodu, spôsobenej:
a) uráŽkou, ohováraním, vyhráŽaním alebo nekalým konaním,
b) sexuálnym obťaŽovaním alebo zneuŽívanim,
c) násobením účinkov zásahu jeho uvádzaním na veĘnú známosť,
d) v dôsledku akejkol'vek diskriminácie,
e) poškodením práva na Život v priaznivom Životnom prostredí,
f) zneuŽitím závislosti poškodeného na poĺstenom.

Cast'll
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

v sÚvislosti s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia

Clánok 1

Všeobecné ustanovenia

Pre toto poistenie platia:
. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti VPPZ1018 (d'alej len,,VPPZ")o osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu oĐz-vzt1o18 (d'alej len

,,oDz-vz')
ktoré sú priloŽené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súcasť.

Poistená činnost' prevádzkova nie mobilného odberového miesta
Uzemná platnost' poistenia Slovenská ika
Počet adm in istratĺvnych
(nezdravotníckych)
pracovníkov

3
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Počet príslušníkov
Pollcainého zboru

1

Poistná suma 20.000'00 €
SpoIuúčast' 100'00 €
Predmet poistenia . Všeobecná zodpovednosť z výkonu predmetu činnosti

. Zodpovednosť zo vzť'ahu k nehnutel'nosti

. Manipulácia a skladovanie nebezpečných látok

. Následok vadne vykonanej práce

. DrŽba zvierat výluěne na stráŽenie prevádzkovaných objektov

Limit poistného plnenia: 't-násobok poistnej sumy za jednu a vŠetky
poistné udalosti poěas jedného poistného
obdobia

a Veci prevzaté - bez motorových vozidiel
Sublimit: 10.000,00 €

a Zneěistenie Životného prostredia
Sublimit: 50% z poistnej sumy

a Cistá finančná škoda poŠkodeného
Sublimit: 10.000,00 €

a odloŽené veci zamestnancov
Sublimit: 3'000,00 €

a Náklady na zistenie rozsahu a prícĺny škody
Sublimit: 5'000,00 €

a Zachraňovacie náklady
Sublimit: 5.000'00 €

Limit poistného plnenia: 1-násobok poistnej sumy za jednu a všetky
poistné udalosti poěas jedného poistného
obdobia

Rozsah poistenia . Nároky poškodeného za škodu na zdraví
o Nároky poškodeného za Škodu na veci
. Následná majetková škoda vrátane ušlého zisku, ktorá vznikla

poškodenému v priamejsúvislostiso Škodou nazdravi a/alebo na
veci

. Regresné nároky

. Vzájomné nároky poisteného a spolupoistených osôb medzi
sebou

Pokial' poistený za škodu zodpovedá v súvislosti s predmetom
poistenia.

Ročné poistné s daňou spolu 140'00 €

Clánor z
Zvláštne dojednania

1. odchýlne od cl. 11 ods. 1 písm. q) VPPZ sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za škodu spôsobenú zavlečením alebo rozŠírením infekčného ochorenia, vrátane
ochorenia COVID-19.

2. Pre potreby tejto poistnej zmluvy sa pod prevádzkou mobilného odberového miesta rozumie priestor
(nehnutel'nosť, hnutel'ný prístreŠok, kontajner alebo obdobný priestor), v ktorom prebieha
poskytovanie zdravotnej starostlivosti (odber biologického materiálu, diagnostĺka, admĺnistratĹvne

4t 6



úkony súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) a okolie nachádzajúce sa V bezprostrednom
kontakte s prevádzkou, maximálne vŠak 3 metre od vymedzeného priestoru mobilného odberového
miesta. Za prevádzku mobilného odberového miesta sa nepovaŽujú verejné a/alebo súkromné
komunikácie a priestranstvá ako napr' chodníky, trávnaté plochy, ktoré budú vyużívané na iakanie
osôb.

3' osobitne sa dojednáva, ie poistenie všeobecnej zodpovednosti za Škodu sa nevzťahuje na škody
vzniknuté na motorových vozidlách.

Manipulácia a skladovanie nebezpečných látok
odchylne od čl. 'ĺ1 ods. 1 písm. x)VPPZ sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za
škodu spôsobenú v súvisĺosti s manipuláciou a skladovaním nebezpečných látok, vrátane liekov, liečiv
a iných farmaceutických výrobkov, vakcín, diagnostĺckých a terapeutických výrobkov.

Prevzaté veci bez motorových vozidiel
V súlade s ustanovením ěl. 5 ods. 3' písm. a) )ĐZ-VZ sa dojednáva, Že poĺstenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie alebo
poskytnutie zdravotnej starostlĺvosti. Poistenie sa nadalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu
spôsobenú na prevzatých motorových vozidlách'

Znečistenie životného prostredia
1. odchýlne od ustanovenia il' 11 ods. 1 písm. y)vPPz sa dojednáva,Że poistenie sa vzťahuje aj na

zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú nazdraví alebo poškodením a zničenĺm veci, ku ktoým
dôjde v dôsledku náhleho, náhodného, neočakávaného a neúmyselného zneöistenia Životného
prostredia (d'alej len,,znecistenie Životného prostredia).

2. odchýlne od ustanovenia čl' 8 ods. 1 oĐz-vzsa dojednáva, Že poistnou udalosťou je vznik povinnosti
poisteného nahradiť škodu, za ktorú poistený zodpovedá a ktorá bola prvý raz písomne uplatnená
voči poistenému v čase trvanĺa poistenia.

3. V súlade s ustanovením čl' 7 ods. 2 vPPz sa dojednáva, że vĺaceré časovo spolu súvisiace škodové
udalostĺ, vzniknuté z tej istej alebo rovnakej príčiny, zdroja, okolnosti, udalosti aĺebo iného
nebezpeöenstva, sa povaŽujú za jednu poistnú udalosť, bez ohl'adu na poiet poškodených (sériová
Škodová udalosť)' VŠetky nároky na náhradu škody z dôvodu sériovej škodovej udalosti, uplatnené
pwý raz písomne voči poistenému, sa povaŽujú za uplatnené prvý raz v deň, ked'bol uplatnený prvý
z nich.

4. Vsúlade s ustanovením čl. 11 ods.3vPPz, okrem výluk uvedených v ćl.11vPPz a čl' 5 oDz-vz,
sa poistenie nevzťahuje ani na:
a) zodpovednosť za škodu spôsobenú na samotnom Životnom prostredí. Pojem Životné prostredie

zahŕňa anorganické aj organické prírodné zdroje ako vzduch, voda, pôda, fauna, flÓra a ich
vzájomné vzťahy; majetok, ktoý je súčasťou kultúrneho dedičstva; charakteristické črty krajiny,

b) zodpovednosť za škodu spôsobenú permanentným, stálym, občasným alebo iným nenáhodným
znečistenĺm Životného prostredia, (napr' zneČistenie Životného prostredia, ktoré je s ohl'adom na
charakter podnikatel'skej činnostĺ poisteného nevyhnutné alebo očakávané),

c) náklady vynalożené na testovanie' monitorovanie, deaktiváciu, odstránenie, neutralizáciu,' likvidáciu alebo vyčistenie akéhokol'vek úniku, emisie, vypúšťania, rozptylu alebo uvol'nenia
akejkol'vek látky, materiálu alebo výrobku, ktoý spÔsobil alebo by mohol spÔsobiť zneöistenie
Životného prostredia, ak by nebol deaktivovaný, odstránený, neutralizovaný alebo likvidovaný.

čistá finančná škoda poškodeného
odchýlne od čl. 1'ĺ ods. 'l písm' f) VPPZ sa dojednáva, że poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za vznik čistej finančnej škody poškodeného.

Cast'!tt
Spoločné ustanovenia

Clánok 1

Výška a splatnost' poistného

Druh poistného norazove
Frekvencia platenia rocne
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Poistné s daňou za dobu poĺstenia 430'00 €
Dátum splatnosti deň úěinnosti poistnej zmluvy
Prvé poistné zaplatené bezhotovostne
Druh avíza elektronické avízo (bez poukáŽky)
Učet pre úhradu SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný svmbol 11317910
Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č' 213ĺ2018 Z. z' o dani z poistenĺa a o
zmene a doplnení niektoých zákonov úcinného od 01'01 .2019'

Clánor 2
Zäv er eě,né usta nove n ia

1' Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovatel'a sú upravené vo vyšŠie uvedených
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, priěom tieto tvoria neoddelitel'nú
súčasť poistnej zmluvy'

2' Poisťovatel'má právo upraviť výšku poistného ku dňu jeho splatnosti alebo ku dňu sp|atnosti prvej
splátky v poistnom období v prípade, ak po uzavretí poistnej zmluvy dôjde k zmene faktorov, na
základe ktoých bolo urcené poistné pri uzatváraní poistnej zmluvy' Zazmenufaktorov sa povaŽuje aj
zvýšenie Škodovosti v porovnaní so škodovosťou, s ktorou počítal poisťovatel' pri uzavieraní
poistenia. Škodovosť je podiel nákladov na poistné plnenia k predpísanéňu poistnému. Poisťovatel'
je povinný oznámiť novú výšku poistného poistníkovi písomne, najneskÔr v lehote dvoch týżdňov pred
jeho splatnosťou. Poistník je oprávnený poistnú zmluvu vypovedať písomne, v lehote 1 mesiaca od
doručenia oznámenia o zvýšenĺ poistného. Poistná zmluva v takom prípade zaniká doruěením
výpovede poisťovatel'ovi' Výpoved' je bezplatná, poisťovatel' za takúto výpoved' neúčtuje Žiaden
poplatok.

3. Poistený svojim podpisom potvrdzuje, Že poisťovatel' je oprávnený poěas trvania poistenia poskytovať
tretím osobám ĺnformácie o platnostĺ tejto poistnej zmluvy ęko aj informácie o poistnej zmľuve
v rozsahu _ obchodné meno poisteného, adresa poisteného, lCo poisteného, ěíslo poistnejzmluvy,
poistný produkt, poistná suma a tieŽ informáciu o úhrade poistného'

4. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, Že:
a) vŠetky ním vyššĺe uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
b) mu boli pred uzavretím poĺstnejzmluvy odovzdané:_ vyššie uvedené poistné podmienky, osobitné dojednania,

- lnformačný dokument o poistnom produkte - Poistenie zodpovednosti za Škodu poskytovatel'a
zdravotnej starostlivosti,

- lnformačný dokument o poistnom produkte - Poistenie všeobecnej zodpovednostĺ 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 siZmluvu prečíta|i, jejobsahu porozumeli anaznaktoho, Že obsah tejto

Zmluvy zod povedá ĺch slobod n ej a v áŻnej vÔli, ju vlastnoručne podpísal i'

V Sokolovciach dňa 21.01'2021 V Bratislave dňa 21'01 iJ192

isťovňa
poisťovňa, a.s'
10, 813 60 Bratislava

poĺsťovatel'
lng. Veronika Kvasňovská

Špecialista upisovania poistného rizika

P

poistník/poistený
lng. Marián Điczy

starosta

Čísĺo obchodnej zmluvy:
Meno získateľa:
Č íslo získatel'a/panel :

11-MAK-235
GRANDEN s r.o.
PANEL 3

Upisovatel' poistného rizika: lng' Veronika Kvasňovská
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