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DDOOTTAAZZNNÍÍKK                                                                                                    
PPRREE  PPOOIISSTTEENNIIEE  MMOONNTTÁÁŽŽNNYYCCHH  PPRRÁÁCC    
 

1.Názov montážneho diela 
( ak montážne dielo pozostáva 
z viacerých častí, uveďte tie, ktoré 
majú byť poistené) 

 
 

 
 

2. Miesto výkonu montážnych prác 
 
 
Mesto, obec 

 
 

 
 

 
 

3. Investor 
Obchodné meno a sídlo 

 
 

 
 

4. Hlavní dodávatelia 
Obchodné meno a sídlo 

 
 

 
 

5. Subdodávatelia 
Obchodné meno a sídlo 

 
 

 
 

6.Výrobcovia hlavných súčastí diela 
Obchodné meno a sídlo 

 
 

 
 

7. Firma vykonávajúca dohľad nad 
montážou 
Obchodné meno a sídlo 

 
 

 
 

8. Technický poradca 
Meno a adresa 

 
 

 
 

9.  Poistník Uveďte, prosím, ktorý zo subjektov bude  v poistnej zmluve uvedený ako 
poistený.  
                                                              
 

10.  Uveďte presný popis  majetku, 
ktorý má byť predmetom montáže (ak 
ide o používané zariadenia (z druhej 
ruky), túto skutočnosť uveďte. 
V prípade strojov: názov výrobcu, 
výrobné číslo, rozmery, výkon,  váha, 
tlak, teplota počet otáčok,  rok výroby 
hlavných celkov. 
V prípade celých závodov: celkový 
projekt  závodu, povaha stavebných 
prác (ak sú súčasťou).   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. Doba  poistenia 
 
 
 
 
 
 
 

Začiatok poistenia 
 

 

Doba  skladovania materiálu pred zahájením 
montážnych prác 

     mesiacov  
 

Dátum zahájenia montážnych prác 
 

 

Doba trvania montáže / výstavby 
 

    mesiacov 
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Vyplní sa , ak je požadované 
poistenie pre obdobie 
odstraňovania chýb a 
nedorobkov 

Doba trvania skúšobnej prevádzky      mesiacov 
 

Doba trvania odstraňovania chýb a nedorobkov      mesiacov 
 

Požadovaný typ poistenia 
 

 

Koniec poistenia 
 

 

12.  Boli už plány, 
konštrukčné návrhy 
a materiály typu, aký má byť 
použitý  v rámci tohto 
projektu, použité  

a)  u predchádzajúcich montážnych diel  □  áno       □ nie 

b) u predchádzajúcich montážnych diel 
realizovaných tu uvedenými dodávateľmi 

□  áno       □ nie 

 
 

 

13.   Predstavuje tento 
projekt rozšírenie už 
existujúceho závodu?  

 
□  áno       □ nie 

 

Ak áno,  bude prevádzka  v existujúcom závode prebiehať        
aj počas  obdobia montáže?  Priložte plány.                       □  áno       □ nie 

14.   Sú budovy a ostatné 
stavebné práce dokončené? 

□  áno       □ nie  

 
 

 

15. Uveďte práce, ktoré budú 
realizovať subdodávatelia. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Uveďte odpovede na otázky 16 až 21, ak sú príslušné  informácie k dispozícii:  
 

16. Existuje zvýšené  riziko 
 
 
 
Ak áno, uveďte podrobné 
informácie. 

Požiaru? □  áno       □ nie 

Explózie? □  áno       □ nie 

 
 

 

 
 

 

17.  Hladina podzemnej vody 
 

 

18. Najbližšia rieka, jazero, 
more a podobne 

 
 
Výška vodnej hladiny 

 
Názov 
 

Vzdialenosť od miesta montáže 

 
najnižšia hladina vody                 priemerná hladina vody         najvyššia 
zaznamenaná     
                                                                                                    hladina vody  

 
Stredná výšková úroveň  miesta montáže 
 

 

19.  Meteorologické 
podmienky 

Odobie dažďov  od        
 

do 

Maximálne zrážky (mm)           za hodinu                 za deň                  za mesiac            
 

 
Max.rýchlosť vetra              frekvencia búrok:   □  nízka           □ stredná      □  
vysoká                       

20. Nebezpečenstvo 
zemetrasení, sopečnej 
činnosti alebo vĺn 
tsunami 

 
 
 
 
 
 
 

Vyskytli sa  na mieste montáže v minulosti sopečné erupcie alebo vlny tsunami? 
 □  áno       □ nie 

Boli v tejto oblasti  pozorované zemetrasenia?         □  áno       □ nie 
 

Ak áno, uveďte intenzitu                                   rozsah 
 

Je projekt budov, ktoré majú byť poistené, založený na predpisoch,  týkajúcich sa  
stavieb odolných proti zemetraseniam ?                               □  áno       □ nie  
 

□ skalnaté                   □ štrkové             □ pieskové               □ ílovité        □ 
vyplnené              
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Stav podložia 
 
 
 
 
 

Existujú v blízkosti nejaké geologické zlomy ?    □  áno       □ nie 
 

21. Odhadnite pokiaľ možno 
pravdepodobnú 
maximálnu škodu pri 
jednej udalosti  
vyjadrenú ako 
percentuálnu časť  
poistnej sumy  

 

 
a)    v dôsledku zemetrasenia                        b)  v dôsledku požiaru 

 
c) v dôsledku inej príčiny (uveďte)  
 
 

 
 

22. Požaduje sa aj poistenie 
pre stavebné / 
montážne zariadenia 
(lešenia, ubytovne, 
nástroje a pod.)? 

 

□  áno       □ nie 
 

 
Uveďte ich krátky popis a v bode  28.3  uveďte obstarávaciu cenu nových 
zariadení. 

23. Požaduje sa aj poistenie 
pre stavebné / 
montážne stroje ( 
zemné stroje,  žeriavy 
a pod. )? 

 

□  áno       □ nie 

Pripojte zoznam hlavných  strojov obsahujúci aj obstarávaciu cenu nových strojov, 
ako  celkovú hodnotu. 

24. Majú byť  existujúce 
budovy, resp. stavby 
nachádzajúce sa na 
mieste montáže  alebo 
v jeho blízkosti, ktoré sú  
vo vlastníctve, prevzaté 
alebo prenajaté 
poisteným za účelom 
realizácie montážneho 
diela, poistené proti 
škodám spôsobených  
alebo spojených 
s výkonom montážnych 
prác pri plnení 
kontraktu?  

 

□  áno       □ nie 
 

Ak áno,  uveďte  presný popis týchto budov / stavieb.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

25. Má byť do poistenia 
zahrnutá aj 
zodpovednosť za škody 
spôsobené tretím 
osobám? Ak áno,  
uveďte stručný popis 
okolitých a existujúcich 
budov / stavieb, ktoré 
nepatria investorovi ani 
dodávateľom  ( pokiaľ 
možno, pripojte 
plániky)..  

 

 
□  áno       □ nie 

 
 

 
 

 
 

 
 

26. Chcete, aby boli do 
poistenia zahrnuté aj 
mimoriadne  náklady ( 
pre prípad škody) na: 

 

 
expresné dodanie náhradných dielov, mzdové príplatky za prácu nadčas, v noci 
a cez sviatky a dni pracovného pokoja?               □  áno       □ nie 

leteckú prepravu?                                        □  áno       □ nie 

27. Uveďte podrobne 
prípadné požiadavky na 
špeciálne rozšírenie 
poistného krytia. 
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28. V nasledujúcej časti prosím uveďte hodnoty, ktoré majú byť 
poistené, prípadne  požadované limity  poistného plnenia  

 
 
 
 
Mena: 

 
 
 

Oddiel II 
Poistenie majetku 

Predmety poistenia  Poistné sumy  
(uveďte osobitne v nasledujúcich 
riadkoch) 

1. Montážne práce, rozdelené 
nasledovne: 

1.1 Položky, ktoré majú byť 
predmetom montáže 

 

 

1.2 Preprava 
 

 

1.3 Colné a iné poplatky 
 

 

1.4 Cena montáže 
 

 

2. Stavebné práce 
 

 

3. Stavebné / montážne zariadenia 
 

 

4. Odpratávacie náklady 
(odstraňovanie odpadu a trosiek 
( limit poistného plnenia) 

 

5. Majetok nachádzajúci sa 
v priestoroch investora alebo na 
mieste montáže, ktorý patrí 
investorovi, bol zmluvne prevzatý 
alebo prenajatý ( limit poistného 
plnenia  

 

 

Celková  poistná suma pre Oddiel II 
 

 

 
Uveďte prosím požadované  limity poistného plnenia pre nasledujúce riziká: 
 
Riziko 

 
Limity poistného plnenia1 

 
Zemetrasenia, sopečná činnosť, 
tsunami 

 

 
Búrka, cyklón, povodeň, záplava, 
zosuvy pôdy 

 

 
 

Oddiel III- 
Zodpovednosť za škody  

 
Predmety poistenia 
 

 
Poistná suma,  
resp.limity poistného plnenia2 

Fyzické poranenie – na jednu osobu 
 

 

Fyzické  poranenie – celkom 
 

 

Poškodenie majetku 
 

 

Poistná suma pre Oddiel III 
 

 

1 Limit poisteného plnenia na jednu poistnú udalosť, resp. sériu  poistných 
udalostí  spôsobených tou istou náhodnou  udalosťou. 
2 Limit poistného plnenia   na jednu poistnú udalosť, resp. sériu poistných 
udalostí  spôsobených tou istou náhodnou  udalosťou. 
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Týmto potvrdzujeme, že  vyjadrenia, ktoré sme uviedli v tomto dotazníku k  poistnej zmluve, sú podľa našich 
najlepších vedomostí a presvedčenia úplné a pravdivé a súhlasíme s tým, aby  bol tento dotazník použitý ako 
základ poistnej zmluvy., Poistiteľ sa zaväzuje, že s tu uvedenými informáciami bude  nakladať ako s prísne 
dôvernými.    
 
V ___________________________ dňa _____________________ podpis:  __________________________         


