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Dotazník - základné informácie o riziku 

Odpovede poistníka na písomné otázky poistiteľa týkajúce sa dojednávaného poistenia 
1. Základné informácie o spoločnosti 
 Názov firmy:  

 Sídlo (ulica):  Mesto:  

 DIČ (IČO):   PSČ:  

 Bank spojenie:  

 Štatutárny orgán:   

Informácie uvedené nižšie budú považované pre účely tejto poistnej zmluvy za skutočnosti, ktoré majú vplyv na charakter rizika.   

2. Lokalita, prevádzka, konštrukcie 
2.1. Charakteristika prevádzky/lokality 

 Adresa lokality / miesto poistenia:  

 Miesto poistenia je:  vlastné    v prenájme 

 Sú nehnuteľnosti / objekty trvalo užívané?  Áno    Nie Uveďte veľkosť podlahovej plochy ktorá nie je trvalo užívaná    m2 

 Celková plocha / zastavaná plocha: 

 Sídlia v mieste poistenia aj iné subjekty/firmy ?  Áno    Nie    

 Činnosti poisteného v mieste poistenia sú: 

  

 Činnosti iných subjektov/firiem ako poistený nachádzajúcich sa v mieste poistenia sú: 

  

2.2. Prevádzka, výroba 

 Počet zamestnancov / počet pracovných smien:  

 Typ činnosti v mieste poistenia:  

 Činnosti, procesy, výrobky:  

2.3. Prevažujúce konštrukcie objektov 

 Celkový počet objektov:           

 Poradové číslo objektu  Objekt č. 
1 

Objekt č. 
2 

Objekt č. 
3 

Objekt č. 
4 

Objekt č. 
5 

Objekt č. 
6 

Objekt č. 
7 

Objekt č. 
8 

Objekt č. 
9 

Objekt č. 
10 

 Počet podlaží – Podzemných / Nadzemných           

 Zvislé nosné konštrukcie – stavebný materiál:           

 Obvodové konštrukcie – stavebný materiál:           

 Stropné konštrukcie – stavebný materiál:           

 Zastrešenie – nosná konštrukcie:           

 – podklad / strešná krytina:           

 Rok výstavby príp. kompletnej rekonštrukcie           

 Poznámky, komentár:           

 PP – podzemné podlažie; NP – nadzemné podlažie; KV – konštrukčná výška podlažia 

3. Ochrana majetku 

3.1. Elektronická požiarna signalizácia (EPS), iné detekčné systémy 

3.1.1. Je inštalovaná funkčná elektronická požiarna signalizácia (EPS)?   Áno    Nie 

 Detaily:   

3.1.2. Sú inštalované iné detekčné systémy ?   Áno    Nie 

 Detaily:  

3.2. Požiarna voda 

3.2.1 Hydranty, počet celkom:          

 Zdroj požiarnej vody:        iný:  Aký?       

 Detaily:  

3.2.2. Je dostupný iný zdroj požiarnej vody?  Áno          Nie Aký?       

3.3. Prenosné a stabilné hasiace zariadenia (SHZ), sprinklery 

3.3.1 Sú prenosné hasiace zariadenia inštalované podľa príslušných predpisov a sú plne funkčné?  Áno    Nie 

 Uveďte pokrytie pôdorysnej plochy prenosným hasiacim zariadením:  % 

3.3.2 Inštalované stabilné hasiace zariadenie (SHZ) na je báze:       

 Detaily:           

3.3.3 Sú sprinklery inštalované v zmysle technických noriem a STN?  Áno    Nie  

 Detaily:           
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3.4. Hasičský záchranná služba 

 Názov najbližšej profesionálnej HZS je:  miesto (odkiaľ) Vzdialenosť  Doba dojazdu 

                    

 Detaily:  

3.5. Ochrana lokality, bezpečnosť 

3.5.1. Je inštalovaný funkčný kamerový systém (CCTV)?  Áno          Nie 

 Detaily:                          

3.5.2. Je inštalovaný funkčný elektronický zabezpečovací systém (EZS)?  Áno         Nie          

 Detaily:                      

3.5.3 Je areál strážený?  Áno          Nie  Počet strážnikov – deň:       Noc/voľno:   

 Strážnici vykonávajú obchôdzky?  Áno          Nie  Obchôdzky sa zadokumentovávajú (písomne, elektronicky apod.). 

 Detaily:  

3.5.4.  Sú inštalované iné bezpečnostné prvky (napr. mechanické – fólie, mreže, trezory…)?  Áno          Nie 

 Detaily:                      

4. Riziká 

4.1. Živelné a súvisiace rizika.   Je miesto poistenia vystavené Povodni alebo Záplave?    Áno          Nie          

4.1.1. Najbližší vodný tok/plocha:         vo vzdialenosti                      m 

 Bola lokalita niekedy v minulosti zaplavená?  Áno          Nie                   Ak áno, uveďte detaily: 

 

4.1.2. Externé riziká: Najbližšia susedná budova je vzdialená:      m vo vzdialenosti                      m 

 Detaily:                      

4.1.3. Iné riziká, detaily:                      

4.2. Riziká vyplývajúce z prevádzky / výroby 
4.2.1.  V lokalite existujú miesta so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru / výbuchu. 

 Detaily:  

4.2.2.  Sú v mieste poistenia príp. v jeho okolí skladované horľavé kvapaliny príp. iné látky? Ak áno, prosím uveďte detaily: nie 

  Druh/trieda, množstvo:                      
  Skladované, ako:                      
4.2.3. Iné riziká, detaily:                      

5. Škodové udalosti a poistné udalosti 

5.1. Boli na predmetoch poistenia za posledných 5 rokov škodové udalosti? Ak áno, prosím uveďte počet škodových udalostí a ich výšku v EUR 
 Počet škodových udalostí:  

 Celková výška škodových udalostí       EUR. 

5.2. Boli na predmetoch poistenia za posledných 5 rokov poistné udalosti? Ak áno, prosím uveďte počet škodových udalostí a ich celkovú výšku 
v EUR. 

 Počet poistných udalostí:       
 Celková výška poistných udalostí       EUR. 
 

 

Všetky informácie uvedené v Dotazníku - základné informácie o riziku sú odpoveďami poistníka a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 

 
 


