
Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky a elektronických 
zariadení, ktoré uzaviera KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insu-
rance Group (ďalej len „poisťovňa“), upravujú príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre poiste-
nie majetku č. 106-6 (ďalej len „VPP MP 106-6“), tieto Osobitné po-
istné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky OPP SE 307-6, 
(ďalej len „OPP SE 307-6“) a poistná zmluva.

2. Uvedené poistné podmienky sú súčasťou poistnej zmluvy.

Článok 2
Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia je stroj, strojné alebo elektronické zariadenie, 
jeho príslušenstvo a ostatné technické zariadenia, alebo súbor týchto 
zariadení (ďalej len „zariadenie“).

2. Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané, môžu byť predmetom poiste-
nia aj prenosné (mobilné) zariadenia, alebo zariadenia pevne nainšta-
lované vo vozidle.

3. Poistenie sa vzťahuje na zariadenia, ktoré sú bližšie určené a špecifi-
kované v poistnej zmluve alebo jej prílohách a sú:
a) vo vlastníctve poistníka, resp. poisteného (vlastné zariadenia), alebo
b) vo vlastníctve tretích osôb a poistník, resp. poistený ich prevzal 

na základe zmluvy (cudzie zariadenia).
4. Toto poistenie sa vzťahuje iba na zariadenia, ktoré bezchybne prešli 

skúšobnými, preberacími a výkonovými skúškami a ktoré boli uvedené 
do prevádzky v súlade s platnými právnymi predpismi a požiadavkami 
výrobcu a v čase dojednania poistenia boli preukázateľne v prevádzky-
schopnom stave a sú riadne užívané na účely, pre ktoré boli určené.

5. Pokiaľ bolo dojednané poistenie súboru zariadení, vzťahuje sa po-
istenie i na zariadenia, ktoré sa stali súčasťou poisteného súboru 
po uzavretí poistnej zmluvy. Zariadenia, ktoré prestali byť súčasťou 
súboru, nie sú poistené.

6. Pre určenie veku stroja je rozhodujúci rok jeho prvého uvedenia do 
prevádzky. V prípade, že rok prvého uvedenia do prevádzky nemož-
no zistiť, je pre určenie veku stroja rozhodujúci rok jeho výroby.

Článok 3
Poistné riziká

1. Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie poistenej veci akoukoľ-
vek náhodnou udalosťou, ktorá nie je vo VPP MP 106-6, v článku IV 
týchto OPP SE 307-6 alebo v poistnej zmluve vylúčená (ďalej len „Lom 
zariadenia“). Poistením sú kryté najmä škody spôsobené:
a) zlyhaním meracích, regulačných alebo bezpečnostných zariadení,
b) nedostatkom vody v zariadeniach na produkciu pary, v kotloch 

alebo plynových nádobách
c) roztrhnutím v dôsledku odstredivej sily,
d) pretlakom alebo podtlakom pary, plynu alebo kvapaliny,
e) konštrukčnou chybou (posudzuje sa podľa stavu techniky v ob-

dobí konštruovania zariadenia),
f) chybou materiálu alebo výrobnou chybou; posudzuje sa podľa 

stavu techniky v období výroby zariadenia,
g) chybou obsluhy alebo nedbanlivosťou, nedostatočnou zručnosťou, 
h) skratom, prepätím, nadprúdom, oblúkom, korónou, preskokom alebo 

indukciou účinkom blesku, chybou izolácie.
2. Poistením zariadení, sú kryté i škody, ktoré boli spôsobené udalosťou 

podľa odseku 1 tohto článku len za predpokladu, že dátová a elektric-
ká sieť, na ktorú je zariadenie napojené, bolo preukázateľne inštalo-
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vané a je udržiavané podľa platných technických a bezpečnostných 
predpisov a noriem. 

Článok 4
Výluky z poistenia

1. Okrem výluk uvedených vo VPP MP 106-6 sa poistenie nevzťahuje 
na škody na poistených veciach priamo alebo nepriamo spôsobe-
ných alebo vzniknutých:
a) akoukoľvek živelnou udalosťou, alebo kvapalinou unikajúcou 

z vodovodných zariadení,
b) normálnymi atmosférickými vplyvmi,
c) krádežou vlámaním, lúpežou, vrátane prostej krádeže veci (t. j. 

bez prekonania prekážky chrániacej vec pred odcudzením),
d) následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, chemických, teplotných, 

mechanických a elektrických vplyvov,
e) v dôsledku korózie, oxidácie, kavitácie, erózie, usadenín všet-

kých druhov alebo únavou materiálu,
f) trvalým vplyvom prevádzky alebo prirodzeným opotrebovaním 

alebo starnutím,
g) predčasným opotrebovaním,
h) nedostatočným používaním, dlhodobým uskladnením,
i) používaním poistenej veci v rozpore s predpismi výrobcu, v roz-

pore s technickými podmienkami alebo technickými normami 
(napr. nevykonaním výrobcom stanovených skúšok po celkovej 
alebo generálnej oprave, používaním na účel, na ktorý nie je urče-
ný, a pod.), mimoriadnymi podmienkami vyvolanými testovaním, 
preťažením alebo pokusmi,

j) v súvislosti s výpadkom alebo prerušením dodávky plynu, vody 
alebo elektrickej energie z verejných sietí a to v takom prípade, 
keď bol o tom klient dopredu informovaný,

k) na základe vád a nedostatkov, ktoré existovali na poistených ve-
ciach už pred začiatkom tohto poistenia,

l) v dôsledku výpočtového porovnania, rozlíšenia, usporiadania ale-
bo spracovania údajov zahrňujúcich akúkoľvek zmenu dátumu, 
vrátane odhadu prestupného roku, akýmkoľvek výpočtovým sys-
témom, hardvérom, programom alebo softvérom,

m) straty, zmeny, poškodenia, zníženia funkčnosti, dostupnosti ale-
bo činnosti počítačového systému, programu, softvéru, dát.

n) porušením, zničením, skreslením, vymazaním alebo inou stratou 
či poškodením dát magnetickým poľom, prejavom počítačového 
vírusu alebo obdobného programu,

o) prepravou (transportom).
2. Okrem výluk podľa odseku 1 tohto článku sa poistenie ďalej nevzťa-

huje a poisťovňa neposkytne poistné plnenie za:
a) následné škody akéhokoľvek druhu alebo povahy (napr. penále, 

strata kontraktu a pod.),
b) škody, za ktoré ručí zo zákona alebo na základe zmluvy výrobca, 

dodávateľ, predávajúci, opravár alebo iný zmluvný partner,
c) škody na vzhľade, estetické nedostatky, ktoré neovplyvňujú 

funkčnosť zariadenia (napr. prasklina plastového krytu),
d) náklady vynaložené v súvislosti s odstraňovaním funkčných ne-

dostatkov, ak tieto neboli spôsobené poistnou udalosťou, za kto-
rú je poisťovňa povinná poskytnúť poistné plnenie; t. j. náklady, 
ktoré by vznikli aj vtedy, ak by nedošlo k poistnej udalosti (napr. 
náklady na údržbu),

e) náklady spôsobené zmenou alebo vylepšením zariadenia akým-
koľvek spôsobom,

f) straty, ktoré sa zistia až pri inventúre alebo kontrole,
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g) viacnáklady vynaložené pri prerušení prevádzky zariadení.
3. Ak nedošlo z rovnakej príčiny a v rovnakom čase aj k inému poško-

deniu alebo zničeniu poistenej veci, za ktoré je poisťovňa povinná 
poskytnúť poistné plnenie, poistenie sa nevzťahuje na poškodenie 
alebo zničenie:
a) časti zariadení, dielov a nástrojov, ktoré sa pravidelne vymieňa-

jú pri zmene pracovných úkonov (napr. rezné nástroje, matrice, 
formy, kokily, razidlá, ryté a vzorkované valce, poistky, svetelné 
zdroje, akumulátory),

b) diely a časti zariadení všetkého druhu, ktoré sa pravidelne vymie-
ňajú kvôli rýchlemu opotrebovaniu alebo starnutiu (napr. hadice, 
tesnenia, gumové či plastové výstieľky, pásy, reťaze, remene, 
radlice pluhov, vrtáky, nože, frézy, pílové listy alebo iné ostria či 
brúsne kotúče alebo pásy, búracie a vŕtacie kladivá, kefy, pneu-
matiky, laná, drôty, sitá, pracovné časti drvičov, korčeky na ka-
menie alebo betón, káble),

c) výmurovky, výstieľky a nanesené vrstvy (pokrývky), ktoré mu-
sia byť podľa skúseností počas obdobia životnosti poistenej veci 
viackrát vymenené (najmä pri peciach, ohniskách alebo iných za-
riadeniach produkujúcich teplo, zariadeniach na produkciu pary 
a nádrží),

d) časti zariadení pre klzné a valivé uloženia pre priamočiary a ro-
tačný pohyb (napr. ložiská, piesty, vložky valcov a pod.),

e) sklených dielov a častí.
f) zdroje žiarenia a obrazovky,
g) drôty, káble, optické vlákna.

4. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) spotrebný materiál,
b) pomocné a prevádzkové látky, ako napr. pohonné látky,
c) chemikálie,
d) kontaktné hmoty, katalyzátory, chladivá,
e) čistiace prostriedky a mazivá,
f) oleje, olejové náplne (okrem olejových a plynových náplní do 

transformátorov),
g) akumulátorové články bez možnosti opätovného nabitia,
h) elektrochemické články,
i) poistky,
j) zdroje svetla,
k) filter a filtrové vložky,
l) regeneračné činidlá, tonery, farebné pásky,
m) zvukové, obrazové a filmové nosiče,
n) filtračné hmoty a vložky.

5. Poistenie sa nevzťahuje na základy a podstavce strojov a zariadení. 
Vzťahuje sa na ne len v tom prípade, ak je to v poistnej zmluve vý-
slovne dojednané.

6. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na:
a) bicykle,
b) motorové vozidlá a pojazdné pracovné stroje, 
c) mobilné telefóny, prenosné navigačné prístroje, diktafóny, pre-

nosná audio technika, 
d) kamery, fotoaparáty,
e) čítačky kódov, označovače cestovných lístkov, prenosné osobné 

pokladnice, prenosné elektronické informačné systémy, objedná-
vacie zariadenia v reštauráciách apod.

f) elektronické knihy, tablety,
g) ultrazvukové zariadenia, endoskopy, kardiostimulátory, načúva-

cie prístroje,
7. Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť upravené, doplnené alebo 

pozmenené poistnou zmluvou.
8. Pokiaľ to nie je v poistnej zmluve výslovne dojednané, okrem výluk pod-

ľa ods. 6 tohto článku, poistenie sa nevzťahuje na prenosnú elektroniku.

Článok 5
Miesto poistenia

1. Poisťovňa poskytne poistné plnenie len vtedy, ak došlo k poistnej 
udalosti na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poiste-

nia (adresa rizika). To však neplatí pre veci, ktoré boli v dôsledku 
vzniknutej alebo bezprostredne hroziacej poistnej udalosti prechodne 
premiestnené z miesta poistenia uvedeného v poistnej zmluve.

2. Pre pracovné pojazdné stroje s vlastným pohonom alebo pre pracov-
né stroje pripojené je miestom poistenia územie SR, pokiaľ v poistnej 
zmluve nie je dojednané inak.

Článok 6
Poistná hodnota, poistná suma

1. Poistnou hodnotou je hodnota novej veci, ktorou je suma, ktorú je 
nutné v danom čase a na danom mieste vynaložiť na znovunado-
budnutie rovnakej alebo porovnateľnej veci, slúžiacej k rovnakému 
účelu, rovnakého alebo porovnateľného charakteru, typu, značky, 
kvality, výkonu, iných parametrov, atď. Náklady na znovunadobud-
nutie zahŕňajú aj náklady na dopravu, montáž a prípadné colné a iné 
poplatky. Ak nie je poistník, resp. poistený platcom dane z pridanej 
hodnoty, potom sa do poistnej hodnoty započítava aj táto daň. 

2. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, nezapočítavajú sa do 
nákladov na znovunadobudnutie náklady na opravu alebo vybudova-
nie základov či podstavcov strojov a zariadení. Náklady na opravu 
alebo vybudovanie základov či podstavcov strojov a zariadení sa do 
nákladov na znovunadobudnutie započítavajú len v tom prípade, ak 
je ich poistenie v poistnej zmluve výslovne dojednané.

3. Pokiaľ sú predmetom poistenia externé nosiče dát, poistnou hodno-
tou je ich nová hodnota (t. j. hodnota nosiča dát, rovnakého druhu 
v čase dojednania poistenia). Pokiaľ poistenie externých nosičov 
zahŕňa odškodnenie za stratu dát na nich uložených, potom poistná 
hodnota zodpovedá primeraným nákladom na ich znovunadobudnu-
tie zo záložných zdrojov v čase dojednania poistenia.

4. Pokiaľ sú predmetom poistenia náklady a viacnáklady na náhrad-
nú prevádzku zariadenia na spracovanie dát, poistnou hodnotou 
je suma, ktorú by poistený vynaložil ako náklady na 12 mesačné 
užívanie náhradného zariadenia, ktorého vlastnosti a parametre sú 
porovnateľné s poisteným zariadením.

Článok 7
Povinnosti poistníka, resp. poisteného

1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi a v poistných 
podmienkach uvedených v Čl. I týchto OPP SE 307-6 je poistník, 
resp. poistený povinný:
a) používať poistené zariadenie len k účelom stanoveným výrob-

com podľa návodu na obsluhu alebo technickými podmienkami, 
dodržiavať technické a ďalšie normy vzťahujúce sa na prevádzku 
a údržbu poisteného zariadenia,

b) zabezpečiť obsluhu alebo riadenie poisteného zariadenia osobou, 
ktorá má predpísanú kvalifikáciu alebo oprávnenie alebo osobou, 
ktorá bola preukázateľne na obsluhu alebo riadenia poisteného 
zariadená zaškolená,

c) bez súhlasu poisťovne nevykonávať alebo nepovoľovať žiadne 
zvyšovanie poistného rizika,

d) dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a ďalšie povinnosti sta-
novené v poistnej zmluve,

e) v prípade poistnej udalosti uschovať všetky poškodené časti do 
doby, kým poisťovňa nebude súhlasiť z ich odstránením.

2. Pokiaľ malo porušenie povinností uvedených v odseku 1 tohto člán-
ku podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti, jej priebeh alebo zväč-
šenie rozsahu jej následkov, alebo na zistenie či určenie výšky poist-
ného plnenia, je poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plnenie úmerne 
tomu, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. 

Článok 8
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie alebo strata poistenej 
veci akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je v poistných pod-
mienkach uvedených v Čl. I, v článku IV týchto OPP SE 307-6 alebo 
v poistnej zmluve vylúčená.
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Článok 9
Poistné plnenie

1. Ak bola poistená vec poškodená, vzniká poistenému právo, aby mu po-
isťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na opra-
vu veci, ktoré sú v čase vzniku poistnej udalosti a v mieste poistenia 
obvyklé, potrebné k uvedeniu poškodeného zariadenia do prevádzky-
schopného stavu, ktorý mal bezprostredne pred vznikom poistnej uda-
losti, vrátane nákladov na rozobratie a zloženie, nákladov na dopravu 
do a z opravovne a nákladov na colné poplatky, najviac však časovú 
hodnotu veci, zníženú o cenu prípadných zvyškov nahradzovaných 
častí poškodenej veci a nakoniec zníženú o dohodnutú spoluúčasť.

2. Ak bola poistená vec zničená, vzniká poistenému právo, aby mu pois-
ťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu nákladom na znovunadobudnu-
tie veci, najviac však časovú hodnotu veci v čase bezprostredne pred 
vznikom poistnej udalosti, zníženú o hodnotu zvyškov a nakoniec 
zníženú o dohodnutú spoluúčasť.

3. Za náklady na opravu sa nepovažujú:
a) náklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré je nutné 

vynakladať aj bez poistnej udalosti,
b) náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení, ktoré poistený 

vykonal nad rámec opravy stavu pred poistnou udalosťou,
c) náklady na práce, ktoré súvisia s opätovným uvedením zariade-

nia do prevádzky, avšak nie sú vykonávané na poistenom zaria-
dení, napr. prispôsobením zariadenia do výrobnej linky.

4. Do primeraných nákladov na opravu veci sa nezapočítavajú:
a) náklady na odmeny vyplatené za prácu nadčas, v noci, v dňoch 

pracovného pokoja a pracovného voľna,
b) expresné príplatky,
c) letecké dodávky náhradných dielov,
d) cestovné náklady technikov a znalcov zo zahraničia,
e) náklady na dopravu do opravovne mimo územia Slovenskej re-

publiky a miesta vzdialeného viac než 50 km od miesta vzniku 
poistnej udalosti,

f) opravy v zahraničí,
 ak nebolo upravené, doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou 

inak.
5. Poisťovňa poskytne poistné plnenie vo výške časovej hodnoty veci 

v čase vzniku poistnej udalosti znížené o hodnotu použiteľných zvy-
škov celej veci v prípade, že diely potrebné na opravu veci už nie sú 
na trhu.

6. Pokiaľ vznikla poistná udalosť na zariadení poistenom na inú cenu, 
riadi sa poistné plnenie poisťovateľa príslušnými ustanoveniami poist-
nej zmluvy. Pokiaľ nie je dojednané inak, nesmie poistné plnenie pois-
ťovateľa presiahnuť čiastku zodpovedajúcu primeraným nákladom na 
znovuobstaranie zariadenia zníženú o cenu použiteľných zvyškov.

7. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie prenosnej elektroniky, 
výška poistného plnenia, v prípade poistnej udalosti spôsobenej 
pádom alebo poliatím tekutinou, nesmie presiahnuť 1 500 EUR pre 
jednu poistnú udalosť, pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jed-
nom poistnom období výška poistného plnenia nesmie presiahnuť 
3 000 EUR. V prípade poistnej udalosti spôsobenej pádom alebo 
poliatím tekutinou, sa klient zároveň podieľa spoluúčasťou vo výške 
25 % z poistného plnenia, minimálne však spoluúčasťou dojednanou 
v poistnej zmluve.

Článok 10
Výklad pojmov

1. Dáta sú informácie spracovateľné v elektronických zariadeniach.
2. Elektronické zariadenie je zariadenie pozostávajúce zo vzájomne spoje-

ných prevažne elektronických súčiastok a dielov. Je to slaboprúdové 
technické zariadenie skladajúce sa zo súboru elektronických prvkov, 
skupín alebo častí vzájomne prepojených. 

3. Nosiče dát sú pamäte, pamäťové média, ako napr. diskety, magnetické 
alebo čipové karty, CD disky, diskové polia, DVD disky, nie však hard 
disky.

4. Poškodením zariadenia sa rozumie také poškodenie, ktoré je možno od-

strániť opravou, pričom náklady na túto opravu neprevýšia čiastku 
odpovedajúcu časovej cene zariadenia v čase bezprostredne pred 
vznikom poistnej udalosti.

5. Prevádzkyschopný stav je taký stav zariadenia, pri ktorom je po úspešne 
dokončenom skúšobnom a preberacom teste a skúšobnej prevádzke 
schopný plniť určité funkcie a dodržovať hodnoty projektovaných pa-
rametrov v medziach stanovených technickou dokumentáciou alebo 
výrobcom.

6. Predčasné opotrebenie zariadenia nastane vtedy, ak je toto zariadenie pre-
vádzkovaný v rozpore s technickými podmienkami (napr. používanie 
zariadenia na účely, ku ktorým nie je určený, zanedbávanie údržby 
a profilaktiky, trvalé predimenzovanie prevádzkových parametrov za-
riadenia spôsobené napr. zlým nastavením zariadenia a pod.), čo má 
za následok jeho zrýchlené opotrebenie, alebo zrýchlené opotrebenie 
jeho súčastí alebo súčiastok alebo jeho prvkov.

7. Prenosným (mobilným) zariadením sa rozumie také zariadenie, ktoré je 
určené predovšetkým na práce v teréne a je buď prenosné alebo 
odnímateľne nainštalované vo vozidle. 

8. Prenosnou elektronikou sa rozumie také elektronické zariadenie, ktoré 
svojou konštrukciou a účelom je určené na prenášanie a vykonáva-
nie činností na rôznych miestach. Je buď prenosné alebo odnímateľ-
ne nainštalované v rôznych vozidlách. 

9. Príslušenstvom zariadenia sa rozumie pomocné zariadenie, pomocné prí-
stroje a prostriedky so zariadením pevne spojené, ktoré sú po tech-
nickej stránke nevyhnutné pre činnosť zariadenia podľa jeho účelu. 
Za príslušenstvo zariadenia sa nepovažujú dáta.

10. Prirodzeným opotrebením je postupný proces spotreby zariadenia, spôso-
bený jeho používaním počas prevádzky alebo inými aktívnymi von-
kajšími vplyvmi dlhodobého charakteru (napr. trvalým pôsobením 
chemických, teplotných, mechanických a elektrických vplyvov). Pre-
javuje sa predovšetkým postupným znižovaním hodnôt parametrov 
stanovených výrobcom pre daný typ zariadenia.

11. Strojom alebo strojným zariadením sa rozumie technické zariadenie pozostáva-
júce zo vzájomne spojených prevažne mechanických súčiastok a dielov. 

12. Súbor strojných a elektronických zariadení je tvorený jednotlivými zariade-
niami, ktoré majú rovnaký alebo podobný charakter a sú určené na 
rovnaký účel. Za súbor považujeme vždy všetky zariadenia danej firmy.

13. Údržbou zariadenia (riadnym udržiavaním veci) sa rozumie súhrn činností za-
isťujúcich technickú spôsobilosť, prevádzkyschopnosť, hospodárnosť 
a bezpečnosť prevádzky zariadenia. Tieto činnosti spočívajú predo-
všetkým v pravidelných a preventívnych obhliadkach, ošetrovaniach 
a nastavovaniach zariadenia, v plnení termínov mazacích plánov, vo 
včasnej výmene opotrebovaných dielov, alebo celých skupín a častí 
zariadení a to všetko v súlade s platnými predpismi, ustanoveniami 
alebo pokynmi danými výrobcom.

14. Za súčasť strojného alebo elektronického zariadenia sa považujú zariadenia, 
ktoré podľa povahy k nemu patria a nemôžu byť oddelené bez toho, 
aby sa tým zariadenie znehodnotilo. Za súčasť zariadenia sa nepova-
žujú externé nosiče dát a dáta nutné pre základné funkcie zariadenia.

15. Zničením zariadenia sa rozumie taký stupeň poškodenia, ktorý nie je 
možný odstrániť opravou, pričom zariadenie už nie je možné používať 
k pôvodnému alebo podobnému účelu. Za zničenie je považované 
i také poškodenie zariadenia, ktoré síce možno opravou odstrániť, ale 
náklady na túto opravu by presiahli časovú cenu zariadenia v čase 
bezprostredne pred poistnou udalosťou.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť v zmlu-
ve dohodou odchylne od poistných podmienok, ak to výslovne nie je 
zakázané a pokiaľ z povahy ustanovení týchto podmienok nevyplý-
va, že sa od nich nie je možné odchýliť.

2. Tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektro-
niky OPP SE 307-6 boli schválené Predstavenstvom spoločnosti 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a nadobúdajú 
účinnosť dňom 01.07.2020.
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