
 

 

Rámcová zmluva o poistení č.: 433/0300/2013 
 

 

Zmluvné strany: 

 

Poisťovateľ: 

UNIQA poisťovňa, a.s. 

Lazaretská 15 

820 07 Bratislava 

IČO: 00 653 501 

Zastúpená: Mag. Andreas Kőssl, člen predstavenstva 

  Ing. Miloš Valko, CSc., prokurista 

 

Poistník: 

Virologický ústav SAV 

Dúbravská cesta 9 

845 05 Bratislava 

IČO: 166651 

Zastúpený:      MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 

 

 

 

uzatvárajú 

 

podľa § 788 Občianskeho zákonníka č. 401/1964 Zb.  v znení neskorších predpisov túto 

 

 

zmluvu o poistení 

 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva o poistení (ďalej len „zmluva“) je predmetom slobodnej vôle zmluvných 

strán a upravuje vzťah medzi zmluvnými stranami pri poisťovaní. Podľa tejto zmluvy 

budú uzavreté všetky poistné zmluvy neživotného poistenia.  

2. Rámcová dohoda platí do vyčerpania limitu pre - Zákazku s nízkou hodnotou a to do 

9.722,36 EUR bez DPH. 

 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmet zmluvy je vytvorenie podmienok pre dojednávanie čiastkových poistných 

zmlúv. 

2. Poistenie podľa tejto zmluvy bude dojednané pre prístroje nakúpené Virologickým 

ústavom SAV. 

 

Čl. 3 



Poistenie majetku 

 

1. Pre poistenie majetku platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru 

a následného prerušenia prevádzky – 2009 doplnené klauzulami a osobitnými 

dojednaniami podľa tejto rámcovej zmluvy. 

      V zmysle oddielu II. čl. 2 Všeobecných poistných podmienok pre poistenie požiaru    

      a následného prerušenia prevádzky – 2009 sú poistené nasledovné riziká: 

 - požiarne riziká: požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo pád letiaceho  

        telesa riadeného ľudskou posádkou, prípadne jeho častí alebo pádu nákladu 

 - živelné riziká: víchrice, krupobitia, povodne, záplavy, zemetrasenia, zosuv pôdy,  

   zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných  

   predmetov ak nie sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená vec, tiaže snehu  

   alebo námraza.  

 - vodovodné riziká: vzniknuté z dôvodu vody unikajúcej z pevne inštalovaných  

         prívodových alebo odvádzajúcich potrubí alebo z iných s potrubným systémom  

    pevne spojených zariadení zásobovaných vodou, kvapaliny alebo pary unikajúcej  

         z ústredného alebo diaľkového kúrenia, hasiacej kvapaliny vytekajúcej zo  

         samočinného hasiaceho zariadenia. 

 - krádež a lúpež vrátane vnútorného vandalizmu: sa vzťahuje na krádež  

        (odcudzenie) majetku, pri ktorej páchateľ prekonal prekážku, lúpež v zmysle  

        trestného zákona, vnútorný vandalizmus úmyselného poškodenia alebo zničenia  

        poistného majetku inou osobou, ktorá si prerazí cestu do chráneného objektu,  

        poškodí alebo zničí predmet poistenia. 

      - stavebné úpravy, súčasti stavby: sa vzťahuje na stavebné úpravy, ktoré zrealizoval  

         poistený, napr. nátery, maľovky, obklady, dlažby, sanitárne zariadenia,  

         sadrokartónové priečky a iné. 

 Definícia jednotlivých rizík je v zmysle oddielu II čl. 5 Všeobecných poistných 

 podmienok pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky – 2009. 

 

 Pre poistenie laboratórnych prístrojov platia nasledovné sadzby a spoluúčasti: 

 

 - Požiarne riziká:  0,262 promile  spoluúčasť: 66,- EUR 

 - Živelné riziká:  0,142 promile  spoluúčasť: 66,- EUR 

 - Vodovodné riziká:  0,142 promile   spoluúčasť: 66,- EUR 

 - Krádež, lúpež, a 

    vnút. vandalizmus:  0,901 promile  spoluúčasť:   0,- EUR 

 

 Pre poistenie stavebných úprav, súčasti stavby: 

 - Požiarne riziká  0,262 promile  spoluúčasť: 66,- EUR 

      - Živelné riziká  0,142 promile  spoluúčasť: 66,- EUR 

 - Vodovodné riziká:  0,142 promile  spoluúčasť: 66,- EUR 

 

2. Pre poistenie majetku na krádež platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 

majetku proti krádeži a lúpeži – 2012 doplnené klauzulami 04L002 a osobitnými 

dojednaniami podľa tejto rámcovej zmluvy. 

      V zmysle oddielu II. čl. 2 Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku    

      proti krádeži a lúpeži – 2012 sú poistené nasledovné riziká: 

      - krádež, pri ktorej páchateľ prekonal prekážku alebo opatrenia chrániace vec pred    

         krádežou, ktorých rozsah bol zmluvne dohodnutý 

      - lúpež v zmysle trestného zákona 



      - vnútorný vandalizmus po násilnom vniknutí do chráneného objektu priestoru    

        (zistený a nezistený páchateľ). 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od  09.07.2013 do  08.07.2015. Zmluvné 

strany sa písomným dodatkom môžu dohodnúť na predĺžení účinnosti tejto zmluvy. 

2. Zmluva zanikne uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená alebo vyčerpaním 

finančného limitu. Zmluva môže okrem toho zaniknúť výpoveďou zo strany jednej zo 

zmluvných strán ku koncu kalendárneho roku. Výpoveď musí byť doručená druhej 

zmluvnej strane aspoň šesť týždňov pred koncom kalendárneho roku. Zmluva zanikne 

posledným dňom kalendárneho roku, v ktorom bola výpoveď zmluvnej strane 

doručená. 

3. Vypovedaním a zánikom rámcovej zmluvy nezanikajú poistné zmluvy dojednané 

v zmysle tejto rámcovej zmluvy. Vypovedanie a zánik poistných zmlúv sa riadi 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a poistnými podmienkami.  

4. Zmluvné strany sa v súvislosti s touto zmluvou  zaväzujú dodržiavať zásady 

obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

5. Dodávateľ tovarov, služieb a prác Projektu musí strpieť výkon kontroly/auditu 

súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami (v zmysle článku 12 zmluvy o NFP) 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

6. Táto poistná zmluva sa bude používať na zabezpečenie riešenia a projektu „Výskum 

programu onkogénu miR-155 pre potreby diagnózy a určenia prognózy pri 

onkologických ochoreniach“ OPVaV-2011/4.2/07-SORO, ITMS kód projektu: 

26240220074 (položka rozpočtu na poistné č. 3.2.7) a projektu „Vybudovanie 

Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny“ ITMS 

kód č. 26240220071, číslo Zmluvy o NFP 072/2011/4.2/OPVaV, operačný program 

Výskum a vývoj, Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, 

Opatrenie 4.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do 

praxe v Bratislavskom kraji (číslo rozpočtovej položky 3.3.9) a prípadne aj ostatných 

projektov, ktoré budú uzatvorené a platné po podpise tejto rámcovej zmluvy. 

7. Poisťovateľ je úspešným uchádzačom zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

8. Táto zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v súlade s platnou 

legislatívou. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

9. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch a každá zo zmluvných strán obdrží po 

dvoch z nich.  

 

 

V Bratislave dňa  09.07.2013 

 

 

 

 

...................................            .....................................              ............................................ 

  Mag. Andreas Kőssl            Ing. Miloš Valko, CSc.            MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 

   člen predstavenstva                     prokurista      riaditeľ VÚ SAV 


