DOTAZNÍK PRE OCENENIE RIZIKA
k Poistnej zmluve číslo:
1.

Obchodné meno (názov) poisteného:

2.

IČO:

3.

Sídlo (miesto podnikania):

4.

Adresa www stránky:

5.

Miesto poistenia:

6.

Stručný popis činnosti : ........................................................................................................................................
............................................... ........................................................ ............................................... ....... ............

7.

Popis vlastníckych vzťahov:
a) Ste vlastníkom poisťovaných vecí?
(ak nie, priložte kópiu zmluvy, na základe ktorej ste poisťované veci prevzali alebo ich užívate)

áno

nie

b) Užíva budovu alebo jej časť iná spoločnosť(-ti)?
(ak áno, popíšte jej/ich hlavnú činnosť)

áno

nie

a1) odolná proti požiaru – nosné konštrukcie stavby sú z nehorľavých materiálov (betónové
alebo murované steny, betónová strecha, stropy a schodiskové šachty, murivo minimálnej
hrúbky 25 cm); požiarne dvere s 2-hodinovou odolnosťou na schodiskách v plnej prevádzke
(ak je viac ako jedno podlažie)

áno

nie

a2) takmer odolná proti požiaru – nikde žiadne drevo. Vonkajšie steny betónové (tehly alebo
tvárnice) od zeme až do minimálnej výšky 2 metrov. Zvyšok konštrukcie len oceľ.

áno

nie

b) čiastočne odolná proti požiaru – zmiešané nosné konštrukcie (steny pozostávajúce
z dreva, kovu a/alebo iných masívnych stavebných materiálov a/alebo z tehál a betónu
s hrúbkou muriva do 25 cm) s kovovou alebo škridlovou strechou s betónovými stropmi

áno

nie

c) horľavá – všetky ostatné typy konštrukcií

áno

nie

......................................... ........................................................ ............................................
c) Ak nie ste vlastníkom budovy, uveďte, ktoré časti budovy užívate:
......................................... ........................................................ ............................................
8.

Konštrukcia budov a stavieb:

Uveďte vek budovy, rok poslednej rekonštrukcie a jej rozsah, výšku budovy, počet nadzemných podlaží a stav budovy
(veľmi dobrý, dobrý, zlý), nachádzajú sa stavebné súčasti / príslušenstvo * aj na vonkajšej strane budovy:
............................................... ........................................................ ....................................................... .....................
............................................... ........................................................ ....................................................... .....................
9.

Popis lokality a ohrozenia z okolia
Je pozemok ľahko prístupný?

áno

nie

Nachádza sa prevádzka v osamelo stojacom objekte ?

áno

nie

áno

nie

Aký je typ okolitej zástavby ?
priemyselná

obytná

iná: ...................................................................

Sú v tesnom susedstve nebezpečné výroby alebo sklady ?
Ak áno, aké : ...............................................................................................................

Vyskytol sa v minulosti v poisťovaných objektoch alebo ich bezprostrednej blízkosti požiar alebo výbuch v dôsledku
úmyselného konania ?
áno

nie

neviem

Je pozemok / územie vystavený (-é) prírodným živlom ?
povodeň / záplava

krupobitie

víchrica

iné
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10. Protipožiarne zabezpečenie:
a) Je v objekte inštalovaná elektrická požiarna signalizácia?

áno

nie

áno

nie

c) Nachádzajú sa v objekte ručné hlásiče požiaru?

áno

nie

d) Je v objekte funkčné automatické hasiace zariadenie?

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

a) Objekt chránený moderným plne vybaveným profesionálnym hasičským útvarom, ktorý
má nepretržitú službu 24 hodín denne 7 dní v týždni; dojazdová vzdialenosť do 10 km.
Zásobovanie vodou pre hasenie požiaru je zabezpečené z rozvodnej siete (hydranty –
požiarne rozvody).

áno

nie

b) Objekt, ktorého vzdialenosť od profesionálneho hasičského útvaru je väčšia ako 10 km,
alebo požiarna ochrana ktorého je zabezpečovaná dobrovoľnými trénovanými hasičmi.
Zásobovanie vodou pre hasenie požiaru je zabezpečené z rozvodnej siete (hydranty –
požiarne rozvody).

áno

nie

c) Oblasti úplne izolované a vzdialené od akýchkoľvek hasičov a/alebo zásobovanie
vodou pre hasenie požiaru je iné ako z rozvodnej siete (nádrže, vežové vodojemy,
studne, rybníky a pod.).

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

Spôsob vyvedenia signalizácie: ...........................................................................................
b) Sú v objekte inštalované funkčné detektory požiaru?
Ak áno, kde? ........................................................................................................................

Ak áno, kde? ........................................................................................................................
e) Sú v objekte umiestnené hasiace prístroje?
Ak áno, uveďte ich počet a druh: .........................................................................................
f)

Je objekt rozdelený do požiarnych úsekov?

g) Sú protipožiarne zariadenia pravidelne kontrolované?
11. Iné údaje o objekte, ktorý je miestom poistenia:
a) Je objekt vykurovaný?
Ak áno, ako? ........................................................................................................................
b) Používajú sa v objekte zvlášť nebezpečné technologické postupy?
zváranie

lakovanie a striekanie farieb

iné: ......................................

c) Skladujú sa v objekte horľavé, výbušné alebo iné nebezpečné látky?
Ak áno, uveďte aké, ich množstvá a spôsob skladovania.
......................................... ........................................................ ............................................
......................................... ........................................................ ............................................
d) Popíšte stav poriadku a čistoty v objekte a v jeho bezprostrednom okolí:
......................................... ........................................................ ............................................
12. Požiarna ochrana:

13. Zabezpečenie proti odcudzeniu:
a) Je objekt strážený stálou službou?
24 hodín

12 hodín

inak: ....................................................................

Najmenší počet strážnikov pripadajúcich na smenu: ...........................................................
b) Vykonávajú sa kontrolné obchôdzky?
Ak áno, uveďte frekvenciu obchôdzok: ................................................................................
c) Je v poisťovanom priestore inštalovaná funkčná elektrická zabezpečovacia signalizácia?
Ak áno, uveďte spôsob vyvedenia signalizácie:
na miesto ostrahy (vrátnicu), ktoré sa nachádza priamo v areáli
siréna na fasádu budovy
na pult centrálnej ochrany súkromnej bezpečnostnej služby
na pult centrálnej ochrany zásahovej jednotky polície
automatický prenos telefónnej informácie aspoň na dve telefónne čísla užívateľov
účastníckych telefónnych staníc alebo mobilných telefónov
iné
.................................... ....................................................... ............................................
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d) Je areál úplne a účinne oplotený?

áno

nie

e) Je areál v noci osvetlený?

áno

nie

áno

nie

Je všetok hnuteľný majetok a zásoby umiestnený / skladovaný v interiéri?

f)

14. Výskyt škôd v minulosti (ak je to možné, za posledných 5 rokov):
Dátum vzniku škody:

Výška škody v EUR:

Charakter a príčina škody:

15. Situačný náčrt (ako príloha na samostatnom papieri s popisom poistených a nepoistených objektov a vzájomných
rozostupov – vzdialenosť v metroch)

16. Je poistený v likvidácii alebo je naňho vyhlásený konkurz?

áno

nie

17. Požadovaný rozsah poistenia:
Budovy / haly, vrátane stavebných súčastí a príslušenstva* (uviesť aké príslušenstvo) .....................................)
Hnuteľný majetok:
Zásoby:
Iné:

* Stavebné súčasti sú zariadenia budov určené k tomu, aby sa s nimi užívali, hlavne zariadenia:
a) ktoré sú nutné k riadnemu užívaniu stavby, t. j. dvere, okná, svetlíky, vetráky a výplne otvorov;
b) ktoré sa nedajú oddeliť od stavby bez použitia montážneho náčinia, t. j. drezy, vane, umývadlá, WC misy, bidety, splachovacie nádržky, umývacie
žľaby, výlevky, armatúry (vodovodné batérie, sprchy, ventily, merače), ohrievače vody, domáce vodárne, vstavaný nábytok, bytové jadro, kuchynská
linka, neprenosné osvetľovacie zariadenia, kotol, vykurovacie telesá ústredného kúrenia a sporáky;
c) pevne zabudované, ktoré nie je možné oddeliť od stavby bez poškodenia, t. j. obklady stien a stropov, dlažby, lepené podlahové krytiny, parkety,
tapety, elektrické inštalácie, plynové, vodovodné, odpadové a teplovodné potrubia, krby, výťahy, komíny, bleskozvody a hydranty.
Príslušenstvo budov sú zariadenia slúžiace na zvýšenie komfortu a technickej úrovne budov, ako napr. kamerový systém, elektrická požiarna
signalizácia, elektronický zabezpečovací systém, automatizované systémy, riadené vstupy (elektronický vrátnik) a anténne systémy.

Ak pri niektorej otázke nie je dostatok miesta na odpoveď, využite nasledovný priestor alebo uveďte odpoveď na samostatnú
prílohu.
Týmto vyhlasujem(e), že nami uskutočnené prehlásenia uvedené v tomto dotazníku sú úplné a pravdivé, a súhlasíme s tým,
aby tento dotazník bol súčasťou poistnej zmluvy.
Sme si vedomí toho, že v prípade uzavretia poistnej zmluvy sme povinní oznámiť poistiteľovi bez zbytočného odkladu všetky
zmeny v skutočnostiach, ktoré sme uviedli v tomto dotazníku.

V .......................................................... dňa .....................................

Pečiatka a podpis: .................................................
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