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Císlo poistnej zmluvy 11-317958

POISTNA ZMLUVA

Poisťovňa

Poisten ie poskytovatel'a zdravotnej starostl ivosti
Union poist'ovňa, a.s., KaradŽičova 10, 813 60 Bratislava í, Slovenská ľepublika
ICO: 31322051 DIC: 2020800353
zapisaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/8
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obec Svodĺn, Hlavná ulica 1 'l'l711,943 54 Svodín
lČo: oo3o9281 t Dll 20204127 13
zaptsaná v Štatistickom registri organizáci
mobilné odberné miesto
Hlavná 1117 ĺ1 , 943 54 Svodín
e-mail: starosta@svodin.sk
(d'alej len ,,poistnĺk a poistený")

uzavieraju podl'a
doplnkov

s

í

788 a nasl. občianskeho zákonníka ć,'40fi964 zb. v znení neskorších zmien a

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti
Poistná doba:

od 23.01.2021
nie však skÔr ako v deň nasledujúci po doručenípotvrdenia o jej zverejnení
poisťovatel'ovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovatel'ovi doručenév deň
nasledujúci po dnijej zveĘnenia v obchodnom vestníku pokial'bola zveĘnená
na návrh poisťovatel'a ($ 5a zák' Ö.211ĺ2000 Z. z. a $47a ods. 2 občianskeho
zákonníka) do 28.02.2021

Poistné obdobia: zhodné s poistnou dobou

Cast'l

Poisten ie zod poved nosti za š kod u pos kytovatelh zd ravotnej staľost!ivosti

Clánok 1
Všeobecnéustanovenia

Pre toto poistenie platia:
Všeobecnépoistné podmienky poistenia zodpovednostiVPPZ/1018 (d'alej len,,VPPZ")
osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti
oDz-Pzs ĺ0520 (d'alej len',ODZ-PZS")
ktoré sú prilożenék tejto poĺstnejzmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súčasť.

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

Typ pos kytovanej zd ľavotnej
starostlivosti
Poistený predmet činnosti
(š pecializácia pos kytovanej
zd ľavotnei starostl ivost!)
Počet lekáľov a odborného
zdravotného personálu

1+098+01+03+0218

a

mbulantná zdravotná starostl ivosť

mobilné odberové miesto

celý odberový tím
rátane lekárov uvedených medzi spolupoistenými osobami)

U7

Spolupoistené osoby

spolupracujúci a zastupujúci lekári
štatutárni zástupcovia vykonávajúci lekársku prax
spolupľacujúce zdravotné a praktické sestry
s po u pracujúci pom ocn ý zdrav otnícky personá l
študenti, praktikanti, stáŽisti
Slovenská republika
20.000.00 €
100'00 €
a
Nesprávne poskytnutá zdravotná starostJivosť vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rądy alebo návodu v rozsahu poistenej
činnosti (špecializácie)
a
Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu u iného poskytovatel'a
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu poistenej činnosti
(špecializácie)
l

Uzemná platnost' poistenia
Poistná suma
Spoluúčast'
Predmet poistenia (základný)

a

Nesprávne pouŽitie lekárskych prístrojov

poskytovan í zd ravotnej starostl ivosti

a

a

nástrojov

pri

Zavlečenie alebo rozšírenieinfekčnéhoochorenia, vrátane
ochorenia COVID-19

a

Škodaspôsobená akýmkol'vek materiálom pochádzajúcim z
|'udského tela a akýmkol'vek derivátom alebo biosyntetickým
produktom z l'udského tela

a

a

Škodav súvislosti s prednáškovou činnosťou poisteného v
rozsahu poistenej činnosti (špecializácie), vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu
Nesprávne poskytnutá prvá pomoc, a to aj nad rámec poistenej

činnosti (Špecializácie)

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

obdobia

a

Prenos vírusu HlV

Sublimit: max. 20.000,00 €

I

a

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

a

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

a

Cistá fĺnanöná škoda poškodeného
Sublimit: max. 10.000'00€

Limit poistného plnenia: 1-násobok poistnej sumy za jednu a vše1ky
poistné udalosti počas jedného poistného

Rozsah poistenia

.
.
.
.
.
.

obdobia
Nároky poškodeného za Škodu na zdraví
Nároky poškodeného za škodu na veci
Následná majetková škoda vrátane ušléhozisku, ktorá vznikla
poškodenémuv priamej súvislosti so škodou nazdraví a/alebo na
veci
Regresné nároky
Vzájomné nároky poisteného a spolupoistených osôb medzi
sebou
Rozšírená doba moŽnosti uplatnenia nároku voči poistenému (30
dnĺ)

2t7

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

Ročnépoistné s daňou spolu

335'00 €

Clánok z
Zvláštne dojednania

1.

2'

odchýlne od čl. 11 ods' 2 písm. a) VPPZ sa dojednáva, że poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poisténého za škodu, ktorá vznikla manŽelovi/manŽelke poisteného, jeho
príbuznému v priamom rade, súrodencom a osobám, ktoré Žijú śpôi'śteným v spoločnej
domácnosti ako poškodenému,v súvislosti so základným predmetom poistenia. UstanoÝenie čl.
5 ods. 1 písm. j) oDz-PZs týmto nie je dotknuté.
osobitne sa dojednáva, Že poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej
starostlivosti sa vzťahuje výlučne na cinnost'mobilného odberového miesta, ktoré sú zriadené na
základe rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta vydaného
ministerstvom zdravotníctva a/alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva'

Pľenos vírusu HlV
odchýlne od čl' 'ĺ1 ods. 1 písm. q) VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za škodu vyplývajúcu z právnych predpisov, ktorá vznikla prenosom vírusu HlV v súvislosti
s dojednaným predmetom poistenĺa.
Zásah do pľáva na ochranu osobnosti
1. Poistenie sa vá'ahuje aj na povinnosť poisťovatel'a poskytnúť peňaŽnú náhradu:
a) nemajetkovej škody spÔsobenej zásahom do práva poškodeného inak ako škodou na zdravi
' (napr. duševné útrapy),
b) duševných útrap manŽela, rodiča, diet'aťa alebo inej poškodenému blízkej osoby v prípade úmrtia
alebo ťaŽkého ublíŽenia na zdraví poškodeného,
c) nemajetkovej ujmy poškodeného spôsobenej nevedomým nedbanlivostným porušenĺm
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 öinnost'ou alebo zmluvným vzťahom
poisteného, na ktorého sa vzťahuje poistenie dojednané touto poistnou zmluvou'
2. okrem výluk uvedených v čl' 11 vPPz a čl. 5 oDz-Pzs sa toto poistenie nevzťahuje na povinnosť
peňaŽnej náhrady škody v zmysle predchádzajúceho bodu, spôsobenej:
a) uráŻkou, ohováraním , vyhráżaním alebo nekalým konaním,
b) sexuálnym obťaŽovaním alebo zneužÍvanim,
c) násobením účinkovzásahu jeho uvádzaním na veĘnú známosť,
d) v dÔsledku akejkol'vek diskriminácie,
e) poškodením práva na Život v priaznivom Životnom prostredí,
Đ zneuŽitím závislostĺ poŠkodenéhona poistenom'

čast'tl

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
v súvislosti s pľevádzkou zdravotníckeho zariadenia
Clánok ĺ
Všeobecné ustanovenia
Pre toto poistenie platia:
Všeobecnépoistné podmĺenky poistenia zodpovednostiVPPZ/101B (d'alej len,,VPPZ")
osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu oDz-vzl1j'ĺB (d'alej len
,,oDz-vz")
ktoré sú priloŽené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súčasť.

.
.
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Poistená činnost'
Uzem ná platnost' poistenia
Počet adm inistratívnych
(nezdravotníckych}
pracovníkov
Počet príslušníkov
PoIicainého zboru
Poistná suma
Spoluúčast'
Predmet poistenia

prevádzkovanie mobilného odberového miesta
Slovenská republika
celý realizaöný tím
ce|ý realizačný tím

20.000'00 €
100.00 €
. Všeobecná zodpovednosť z výkonu predmetu činnosti
. Zodpovednosť zo vzťahu k nehnutel'nosti
. Manipulácia askladovanie nebezpeöných látok
. Následok vadne vykonanej práce
. ĐrŽba zvierat výlučne na stráŽenie prevádzkovaných objektov
Limit poistného plnenia: 1-násobok poistnej sumy za jednu a vŠetky

poistné udalostĺ počas jedného poistného
obdobia

a

Veci prevzaté - bez motorových vozidiel
Sublimit: 10'000'00 €

a

Znečistenie Životného prostredia
Sublimit: 50% z poistnej sumy

a

Čistá finančná škoda poškodeného

Sublimit: 10.000'00 €
a

odloŽené veci zamestnancov

Sublimit: 3'000'00 €
a

a

Náklady na zistenie rozsahu a príčinyškody
Sublimit: 5.000,00 €
Zachraňovacie náklady

Sublimit: 5.000,00 €

Limit poistného plnenia: 't-násobok poistnej sumy za jednu a všetky
poistné udalosti počas jedného poistného

Rozsah poistenia

Ročnépoistné s daňou spolu

obdobia
. Nároky poškodeného za škodu nazdraví
. Nároky poškodeného za škodu na veci
. Následná majetková škoda vrátane ušléhozisku, ktorá vznikla
poškodenémuv priamejsúvislostiso Škodou nazdravi a/alebo na
veci
. Regresné nároky
. Vzájomné nároky poisteného a spolupoĺstených osôb medzi
sebou
Pokial' poistený za Škodu zodpovedá v súvislosti s predmetom
ooistenia.
165,00 €
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Clánok 2
Zvláštne dojednania
1

. odchýlne od čl. 1 1 ods' 'l písm' q)vPPz sa dojednáva, Že poistenie sa vzt'ahuje aj na zodpovednost'
poisteného za škodu spôsobenú zavlečenímalebo rozšíreníminfekcného ochorenia, vrátane

ochorenia COVID-19.
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 biologĺckéhomateriálu, diagnostika, administratĺvne
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 míesta sa nepovaŽujú veĘné aĺalebo súkromné
. kornunikácie a priestranstvá ako napr. chodníky, trávnaté plochy, ktoré budú vyuŽívanéna čakanie

2'

osÔb.

3. osobitne sa dojednáva, że poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na škody
vzniknuté na motorových vozidlách.

Manipulácia a skladovanie nebezpečných látok
odchylne od cl' 11 ods. 1 písm. x) VPPZ sa dojednáva, że poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za
škodu spôsobenú v súvislosti s manipuláciou a skladovaním nebezpečných látok, vrátane liekov, lĺeöiv
a iných farmaceutických výrobkov, Vakcín, diagnostických a terapeutických výrobkov.
Prevzaté veci bez motorových vozidiel
V súlade s ustanovením čl. 5 ods' 3. písm. a) ODZ-VZ sa dojednáva, że poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie alebo
poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Poistenie sa nad'alej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu
spôsobenú na prevzatých motorových vozidlách'
Znečisten ie životnéhopľostred ia
1. odchýlne od ustanovenia čl' 11 ods. 1 písm. y)vPPz sa dojednáva,Że poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poistenéhoza škodu vzniknutú nazdraví alebo poškodením a zničenímveci, ku ktoým
dôjde v dôsledku náhleho, náhodného, neočakávaného a neúmyselnéhoznečistenia Životného
prostredia (d'alej len,,znečistenie Životného prostredia).
2. odchýlne od ustanovenia čl. B 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
voÖi poistenému v čase truania poĺstenia.
3. V súlade s ustanovením čl. 7 ods. 2 vPPz sa dojednáva, Ż'e viaceré časovo spolu súvisiace škodové
udalosti, vzniknuté z tej istej alebo rovnakej príčiny,zdroja, okolnosti, udaĺosti alebo iného
nebezpečenstva, sa povaŽujú za jednu poistnú udalosť, bez ohl'adu na pocet poškodených (sériová
škodová udalosť). Všetky nároky na náhradu škody z dÔvodu sériovej Škodovejudalosti, uplatnené
prvý raz písomne voöi poistenému, sa povaŽujú za uplatnené prvý raz v deň, ked'bol uplatnený prvý
z nich.
4. V súlade s ustanovením čl' 11 ods. 3vPPz, okrem výluk uvedených v ćl' 11 vPPz 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 prírodnézdroje ako vzduch, Voda, pôda, fauna, flóra a ich
vzájomné vzťahy; majetok, ktoý je súöasťou kultúrneho dediöstva;charakteristické črty kĘiny,
b) zodpovednosť za škodu spôsobenú permanentným, stálym, občasným alebo iným nenáhodným
znečistením Životného prostredia, (napr. zneÖistenie Životného prostredia, ktoré je s ohl'adom na
charakter podnikatel'skej cinnosti poisteného nevyhnutné alebo očakávané),
c) náklady vynaloŽené na testovanie, monitorovanĺe, deaktiváciu, odstránenie, neutralizáciu,
likvidáciu alebo vyčĺstenieakéhokol'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.

cistá finančná škoda poškodeného
odchýlne od čl. 1'ĺ ods' 'ĺ písm. 'f) vPPz sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poĺstenéhoza vznik cistej finančnej škody poškodeného.
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Cast'lll

Spoločnéustanovenia

Clánoł ĺ

Výška a splatnost' poistného
Druh poistného
Frekvencia platenia
Poistné s daňou za dobu poistenia
Dáturn splatnosti
Prvé poistné zaplatené
Druh aviza
Uöet pre úhradu

iednorazové
ročne

500'00 €
deň úÖinnosti poistnej zmluvy
bezhotovostne
elektronické avízo (bez poukáŽky)
SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
1 1317958
Variabiĺný symbol
poistenia
vo výške B% bola aplikovaná v zmysle zákona č,. 21312018 Z. z' o dani z poistenia a
Dařl z
není niekto
zákonov účinnéhood 01'01 .2019
nea

článok 2

Záverečné ustanovenia

a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovatel'a sú upravené vo vyššieuvedených
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria neoddelitel'nú
súčasťpoistnej zmluvy'
2. Poisťovatel' 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 ktoých bolo určenépoistné pri uzaÍváraní poistnej zmluvy. Za zmenu faktorov sa povaŽuje aj
zvýšenie škodovosti v porovnaní so škodovosťou, s ktorou počítalpoisťovatel' pri uzavieraní
poistenia' Śkodovosť je podiel nákladov na poistné plnenia k predpísanému poistnému. Poisťovatel'
je povinný oznámiť novú výŠkupoistného poistnĺkovi písomne, najneskôr v lehote dvoch týŽdňov pred
jeho splatnosťou. Poistník je oprávnený poistnú zmluvu vypovedať písomne, v lehote 1 mesiaca od
doručenia oznámenia o zvýšenípoistného. Poistná zmluva v takom prípade zaniká doručením
výpovede poisťovatel'ovi. Výpoved' je bezplatná, poisťovatel' za takúto výpoved' neúčtujeŽiaden
1' Práva

poplatok.

3. Poĺstený svojim podpisom potvrdzuje, Že poisťovatel' 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, lČo poisteného, číslopoĺstnej zmluvy,

poistný produkt, poĺstná suma a tieŽ informáciu o úhrade poistného.
4. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, Že:
a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplnéa pravdivé,
b) mu boli pred uzavretím poistnejzmluvy odovzdané:
- vyšŠieuvedené poistné podmienky, osobitné dojednania,
- lnformačný dokument o poistnom produkte - Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a
zdravotnej starostl ivosti,
- lnformainý dokument o poistnom produkte _ Poistenie všeobecnejzodpovednostiza škodu,
- Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.
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5. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kaŽdú zmluvnú stranu.
6. Zmĺuvnéstrany vyhlasujú, Že siZmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli anaznaktoho, Že obsah tejto
Zmluvy zodpovedá ich slobodnej avážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.
Svodín, dňa22.01'2021

Bratislava, dňa 22.

,r'

poistnĺlďpoistený
Mgr;Szabolcs Méri

starosta

U19Ź

Pols o!
Unlon poĺsťovń,,. .':,,s.
ĺ0' 813 6{' :i.átislava
1.'

,taa.rn-ý'^
,'

' .;.'

'':

'

'

poisťovatel'

lng, Veronika Kvasňovská

špecĺalista upisovania poistného rizika

Čísloobchodnej zmluvy : 1 1 -MAK-7 02
Meno získatel'a: FlNPORTAL a.s.
Číslozĺskatel'a/paneĺ: PANEL 1
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