ZD 903

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE DODATKOVÉ POISTENIA
HAVARIJNÉHO POISTENIA VOZIDIEL - FLOTILA Č. 903
ČLÁNOK 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Dodatkové poistenia havarijného poistenia motorových vozidiel, ktoré s poistníkmi uzatvára spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group (ďalej len „poisťovňa“), upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka, Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku č. 106
(ďalej len „VPP č. 106“), Osobitných poistných podmienok - poistenie motorových vozidiel č. 356 (ďalej len „OPP č. 356“), Osobitných poistných podmienok - poistenie veci pre prípad živelných udalosti č. 156 (ďalej len „OPP č.
156“), Osobitných poistných podmienok - poistenie pre prípad krádeže veci
č. 206 (ďalej len „OPP č. 206“) a Všeobecných poistných podmienok pre úrazové poistenie č. 807 (ďalej len „VPPÚP č. 807“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky č. 307 (ďalej len „OPP č. 307), Zmluvné
dojednania pre havarijné poistenie flotila č. 902 (ďalej len „ZD č. 902) a tieto
Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenia havarijného poistenia vozidiel
flotila č. 903 (ďalej len „ZD č. 903). Uvedené poistné podmienky a zmluvné
dojednania sú súčasťou poistnej zmluvy, tvoria neoddeliteľný právny celok a
poistník/poistený podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.
ČLÁNOK 2
DODATKOVÉ POISTENIE PRACOVNEJ ČINNOSTI
Len ak je v poistnej zmluve dohodnuté, je možné základné poistenie rozšíriť
o dodatkové poistenie pracovnej činnosti, ktoré pokrýva škody vzniknuté pri
činnosti vozidla ako pracovného stroja.
1. Hornou hranicou poistného plnenia je nová hodnota poisťovaného vozidla, pričom poistnú sumu nemožno rozdeliť na podvozok a strojnú
nadstavbu.
2. Pri vzniku poistnej udalosti kde dôjde k totálnej škode na strojnom zariadení je hornou hranicou poistného plnenia všeobecná hodnota strojnej
časti.
3. Z poistného plnenia sa vždy odpočíta spoluúčasť, ktorá je dojednaná ako
spoluúčasť pre hlavné poistenie.
4. Maximálny vstupný vek pre poistenie pracovnej činnosti je 10 rokov od
dátumu registrácie vozidla.
5. Výjazd servisnej organizácie, náklady na dovoz náhradných dielov,
všetky náklady vrátane cestovných a nákladov na ubytovanie na
znalca/technika/experta zo zahraničia, náklady na zapožičanie náhradného zvozového vozidla na dobu opravy poškodeného zvozového vozidla, limit plnenia na jednu a všetky škody v danom poistnom období
je 2 000,00 €.
6. Dojednáva sa, že pri škodových udalostiach vzniknutých na prevodových
ústrojenstvách a blokoch motorov, budú tieto odškodnené a poistné
plnenie vyplatené poisťovňou maximálne do výšky 25 % všetkých nákladov, súvisiacich s opravou poškodených častí z každej jednej škody.
Výška plnenia za jednu a všetky škody počas doby poistenia pre poistné
udalosti následkom lomu stroja je 25 % z poistnej sumy každého predmetu poistenia.
7. Poistenie pracovnej činnosti v zmysle týchto zmluvných dojednaní sa
riadi OPP SE 307.
ČLÁNOK 3
POISTENIE BATOŽINY
1.

Poistenie batožiny sa vzťahuje na veci osobnej potreby a spotreby počas
ich prepravy poisteným vozidlom na poškodenie, zničenie alebo odcu-
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

dzenie, s výnimkou výluk vyslovene uvedených v príslušných VPP č.
106, OPP č. 356, č. 156 a č. 206 a ZD č. 902. Za veci osobnej potreby
a spotreby sa považujú ošatenie, obuv, hygienické potreby atď., ktoré
sú v osobnom vlastníctve osôb prepravovaných poisteným vozidlom.
Poistenie sa nevzťahuje na veci uvedené v článku 11, ods. 17, 18, 19,
20 a 21 VPP č. 106.
Z poistenia sú ďalej vylúčené: fotoaparáty, filmovacie prístroje, videokamery, elektronické zariadenia, ktoré nie sú pevne zabudované vo vozidle, elektronické hry, zbrane, kožuchy, lyže, bicykle, snowboardy, okuliare, kontaktné šošovky, prístroje audiovizuálnej techniky, elektronické
prístroje a ich príslušenstvo, počítače, notebooky.
Poistenie sa vzťahuje iba na veci riadne uložené a uzamknuté vo vozidle, a to len v priestore určenom na uloženie batožiny alebo v uzamknuteľných nosičoch pevne upevnených na vozidle.
Batožina ponechaná vo vozidle pred začatím jazdy, po ukončení jazdy a
pri prerušení jazdy na viac ako 1 hodinu nie je poistením krytá. To isté
platí aj v prípadoch, keď má poistený pri prerušení jazdy možnosť uložiť
batožinu na bezpečnejšie miesto, prípadne vziať si ju so sebou.
Poistenie batožiny sa vzťahuje na geografické územie Európy.
Plnenie za krádež alebo zničenie batožiny bude vykonané v technickej
hodnote veci.
Poistenie batožiny sa dojednáva bez spoluúčasti.
Hornou hranicou poistného plnenia pre poistenie batožiny za všetky
predmety je poistná suma vo výške 800 €.
Ostatné podmienky poistenia sú určené rozsahom a podmienkami základného poistenia vozidla podľa ZD č. 902.
ČLÁNOK 4
POISTENIE ÚRAZU

1.
2.
3.

4.

5.

Dodatkové poistenie úrazu sa vzťahuje na osoby prepravované poisteným vozidlom (ďalej len „poistené osoby“).
Poistenie úrazu v zmysle týchto zmluvných dojednaní môže zahŕňať niektoré z druhov poistení podľa VPPÚP č. 807.
V zmysle VPPÚP č. 807 sa dojednáva, že právo na poistné plnenie vznikne len vtedy, ak k poistnej udalosti podľa VPPÚP č. 807 došlo:
a) pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy,
b) pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho vozidla,
c) za jazdy vozidla a pri jeho havárii,
d) pri krátkodobých zastávkach vozidla vo vozidle či v jeho blízkosti,
v priestore určenom pre jazdu vozidla,
e) pri odstraňovaní bežných porúch vozidla vzniknutých v priebehu
jazdy (výmena kolesa, žiarovky a pod.).
Poistenie sa nevzťahuje na úrazy, ku ktorým došlo na miestach, ktoré nie sú určené na prepravu osôb (napr. stúpačka, blatník, batožinový priestor a pod.) a na úrazy, ktoré nastali pri testovaní a typových
skúškach vozidla alebo pri účasti na rýchlostných a terénnych pretekoch
s rýchlostnou vložkou vrátane oficiálnych tréningov, vrátane tréningových jázd na pretekárskych alebo obdobných okruhoch a dráhach.
Poistná suma:
a) Poistná suma, uvedená v poistnej zmluve pre príslušný druh úrazového poistenia, platí pre jedno sedadlo.
b) Poistná suma, ktorá predstavuje maximálnu výšku poistného plnenia a rovná sa súčinu poistnej sumy podľa bodu a) a počtu
sedadiel podľa technického preukazu (ďalej len „TP“) uvedeného
v poistnej zmluve.
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Ak poistená osoba zomrie na následky úrazu, vyplatí poisťovňa osobám
určeným podľa § 817 Občianskeho zákonníka poistnú sumu podľa ods.
5 písm. a).
Ak bolo dojednané poistenie trvalých následkov úrazu, vyplatí poisťovňa
poistenej osobe, podľa rozsahu telesného poškodenia príslušné percento
z poistnej sumy, uvedenej v ods. 5 písm. a) tohto článku.
Ak bolo dojednané poistenie času nevyhnutného liečenia úrazu, vyplatí
poisťovňa poistenej osobe príslušné percento z poistnej sumy, uvedenej
v ods. 5 písm. a) tohto článku.
Pri úrazoch, ku ktorým dôjde pri prepravovaní viacerých osôb vozidla,
ako je počet sedadiel podľa TP, poisťovňa zníži plnenie podľa ods. 5
písm. a) tohto článku, v pomere počtu sedadiel k počtu prepravovaných
osôb.
Poistenie úrazu sa vzťahuje na geografické územie Európy.
Poistenie úrazu sa dojednáva bez spoluúčasti.
Hornou hranicou poistného plnenia pre poistenie úrazu je poistná suma
vo výške 700,00 € pre riziko smrť úrazom, 1 400,00 € pre riziko trvalé
následky úrazu a 2 500,00 € pre riziko čas nevyhnutného liečenia úrazu.
Úrazové poistenie zaniká spolu so zánikom poistenia vozidla.
Ostatné podmienky poistenia sú určené rozsahom a podmienkami základného poistenia vozidla podľa ZD č. 902.

7.
8.
9.
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ČLÁNOK 5
POISTENIE ZAPOŽIČANIA NÁHRADNÉHO VOZIDLA
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Dodatkové poistenie zapožičania náhradného vozidla kryje vynaloženie
nákladov na zapožičanie náhradného vozidla v nasledovných prípadoch:
a) poškodenie a zničenie vozidla v dôsledku dopravnej nehody alebo
vandalizmu na vozidle,
b) krádež alebo lúpež vozidla,
c) škody spôsobené živelnou udalosťou v zmysle OPP 156 čl. 2 ods.
1 bod 1.1, 1.3, ods. 2, bod 2.1, písm. a), b) a c).
Ak nastane poistná udalosť, plynie poisťovní povinnosť poskytnúť poistné plnenie, a to úhradu nákladov na zapožičanie náhradného vozidla
nasledovne:
a) v prípade parciálnej škody počas doby nevyhnutnej na opravu
poisteného vozidla, maximálne však 5 kalendárnych dní. Dobou
nevyhnutnou na opravu vozidla sa rozumie doba od momentu
otvorenia zákazkového listu opravovňou do finálneho ukončenia
opravy týkajúcej sa výlučne poškodenia súvisiaceho s poistnou
udalosťou, pričom vozidlo je po technickej stránke pripravené na
prevzatie poisteným,
b) v prípade totálnej škody poisťovňa preplatí náklady na zapožičanie
náhradného vozidla, maximálne však 3 kalendárne dni odo dňa
vykonania fyzickej obhliadky vozidla pracovníkom Slovexperty, v
ktorom technik upozorní poisteného na totálnu škodu.
Poistený zdokladuje zapožičanie náhradného vozidla účtovnými dokladmi (faktúrou) vystavenými autoservisom alebo autopožičovňou, ktorí
majú oprávnenie na vykonávanie predmetu tejto podnikateľskej činnosti.
Poistenie zapožičania náhradného vozidla je možné dojednať len pre
vozidlá do 3 500 kg.
Poistenie zapožičania náhradného vozidla je možné dojednať len v prípade
ak poistené vozidlo je učené na bežnú prevádzku. Z poistenia o zapožičaní
náhradného vozidlá sú vylúčené vozidlá taxislužby, autoškoly, autopožičovne, vozidlá prepravujúce nebezpečné látky a vozidlá s právom prednostnej jazdy.
Poisťovňa uhradí náklady za zapožičanie náhradného vozidla, ktoré je
začlenené do rovnakej alebo nižšej kategórie typu vozidla ako je poistené vozidlo, a to počas doby:
a) nevyhnutnej na opravu poisteného vozidla, alebo
b) šetrenia poistnej udalosti, maximálne vo výške 50,00 € denného limitu na jedno vozidlo a maximálne však 5 kalendárnych dní
(v prípade totálnej škody 3 dní), za jednu a všetky poistné udalosti
počas jedného poistného obdobia.
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Pri poistení zapožičania náhradného vozidla je poistné obdobie jeden
poistný rok, t. j. obdobie dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktorého začiatok pripadá na výročný deň vzniku poistenia.
Poistné plnenie z tohto poistenia poskytne poisťovňa poistenému.
Ak bolo počas šetrenia škodovej udalosti zistené, že sa nejedná o poistnú udalosť podľa ods. 1 tohto článku, pričom došlo k úhrade nákladov na
zapožičanie náhradného vozidla, je poistený povinný vrátiť toto poistné
plnenie bezodkladne, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa oznámenia
o zistení tejto skutočnosti alebo doručenia výzvy poisťovne na vrátenie
poskytnutého plnenia.
Poistenie zapožičania náhradného vozidla sa vzťahuje na geografické
územie Európy.
Poistenie zapožičania náhradného vozidla sa dojednáva bez spoluúčasti.
V dodatkovom poistení náhradného vozidla poskytne poisťovňa poistné
plnenie maximálne do limitu dojednaného v poistnej zmluve za poistné
obdobie.
Maximálny limit na jednu a všetky poistné udalosti je dojednaný v
poistnej zmluve. Po vyčerpaní limitu už poistenému nevzniká nárok na
poistné plnenie z tohto poistenia, pokiaľ si poistenie neobnoví.
Pri zapožičaní náhradného vozidla sa nekryjú náklady za pohonné hmoty
a iné prevádzkové látky a náplne (napr. oleje, brzdové kvapaliny, voda
do ostrekovačov atď.), oprava a údržba, umývanie a čistenie zapožičaného vozidla.
ČLÁNOK 6
POISTENIE VYPROSTENIA A ODŤAHU MOTOROVÉHO VOZIDLA

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Dodatkové poistenie vyprostenia a odťahu motorového vozidla kryje
náklady na:
a) Vyprostenie akéhokoľvek zakliesnenia vozidla na a mimo cestnej
komunikácie, ku ktorému došlo poistnou udalosťou alebo zlou
technikou jazdy.
b) Náklady spojené s prepravou poškodeného vozidla do najbližšej
autorizovanej opravovne na území SR, schopnej opravu poškodeného vozidla vykonať.
Hornou hranicou poistného plnenia na jednu a všetky poistné udalosti je
limit určený v poistnej zmluve.
Maximálne náklady na prepravu nesmú presiahnuť u osobných vozidiel,
s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg 0,66 €/1 km s DPH, u úžitkových
vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg 1 €/1 km s DPH. U nákladných vozidiel s hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg náklady na prepravu
nesmú presiahnuť sumu 1,56 €/1 km s DPH. Do nákladov za prepravu
havarovaného vozidla sa započítavajú aj náklady spojené s prevádzkou
diaľnice (nehradí sa diaľničná nálepka). Pred uskutočnením prepravy je
potrebné toto bezpodmienečne s poisťovňou dohodnúť na telefónnom
čísle +421 2 57 299 999. Poisťovňa hradí aj prepravu posádky havarovaného vozidla vlakom II. triedy, alebo autobusom do miesta bydliska, na
základe rozhodnutia poisteného.
V prípade, že limit na vzniknutú udalosť je nedostatočný prednostne
sa z daného limitu hradia náklady na vyprostenie vozidla. Náklady nad
dojednaný limit znáša poistený.
Z poistného plnenia sú vylúčené náklady na záchranu a vyprostenie
prepravovaného nákladu, poškodeným vozidlom.
Náklady na vyprostenie hradí poisťovateľ len v prípade, že vyprosťované
vozidlo má súčasne uzavreté aj havarijné poistenie. V prípade, že dôjde
k poistnej udalosti na súprave vozidiel pričom len jedno z týchto vozidiel
má uzavreté havarijné poistenie u poisťovateľa, hradia sa len primerané
náklady na vyprostenie poisteného vozidla. O primeranosti nákladov
rozhoduje poisťovňa.
Náklady na odťah a vyprostenie sa hradia len v prípade, že súčasne dôjde aj k poistnej udalosti na poistenom vozidle, kde náklady na opravu
po odpočítaní spoluúčasti budú predstavovať minimálne 50 % z nákladov na vyprostenie a odťah.
Pred uskutočnením vyprostenia a prepravy je potrebné toto bezpodmienečne s poisťovňou dohodnúť na telefónnom čísle +421 2 57 299 999.
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ČLÁNOK 7
POISTENIE ČELNÉHO SKLA
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Poistenie sa vzťahuje na akékoľvek náhodné poškodenie alebo zničenie
čelného skla motorového vozidla (ďalej len „MV“), s výnimkou výluk
vyslovene uvedených v príslušných VPP č. 106, OPP č. 356, č. 156 a
č. 206 a ZD č. 902.
Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie čelného skla:
a) spôsobené v dôsledku rizík definovaných v OPP č. 206,
b) súvisiace s poškodením iných častí vozidla.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na diaľničné nálepky ktoré boli poškodené
alebo zničené v dôsledku poistnej udalosti, alebo ak ich poškodeniu
alebo k zničeniu prišlo pri oprave alebo výmene poškodeného alebo
zničeného čelného skla na motorovom vozidle.
Poistenie čelného skla motorového vozidla sa vzťahuje na geografické
územie Európy.
Poisťovňa poskytne poistné plnenie z poistenia čelného skla maximálne
jedenkrát za poistné obdobie.
Poistné plnenie za vzniknutú poistnú udalosť na čelnom skle motorového vozidla po vzniku poistnej udalosti, vo forme primeraných nákladov
na opravu alebo znovuzriadenie čelného skla motorového vozidla, bude
poisťovňa povinná hradiť nasledovne:
a) účelne vynaložené náklady na náhradné diely a materiál, účtované
podľa opravcu, sa posudzujú tak, že sa porovnávajú s kalkulačným
programom nákladov na opravu poisťovne pri použití originálnych
náhradných dielov a časových noriem na prácu udávaných výrobcom. Súčasťou účtovných nákladov na náhradné diely musia byť aj
príslušné dodacie listy s podrobným rozpisom jednotlivých položiek dodaného tovaru.
b) v nákladoch na prácu a lakovanie sa zohľadňuje hodinová sadzba
v danom regióne pre príslušný typ a značku v opravovniach SR,
c) za primerané náklady na opravu sa považujú také, ktoré nepresiahnu ceny nových originálnych náhradných dielov a časové normy
stanovené výrobcom pre príslušnú značku a typ vozidla.
V prípade poškodenia čelného skla MV, ktoré bude opravené, pričom
náklady na túto opravu nepresiahnu sumu 50,00 €, nebude poisťovňa
v poistnom plnení zohľadňovať dojednanú spoluúčasť.
V prípade poškodenia alebo zničenia čelného skla MV, ktoré bude vymenené, bude pri poistnom plnení vyplatená suma znížená o dojednanú
spoluúčasť vo výške 5 %, min. ale 50,00 €.
V prípade poškodenia čelného skla mimo územia SR, je možné poistnú
udalosť likvidovať po predchádzajúcom súhlase poisťovateľa aj v štáte
vzniku poistnej udalosti. Poistený, je povinný riadiť sa pokynmi poisťovateľa. Výška poistného plnenia bude poskytnutá v takej výške ako keby
bola poistná udalosť likvidovaná na území SR.
ČLÁNOK 8
POISTENIE TERORIZMU

1.

2.

3.

Odchylne od VPP č. 106, OPP č. 356, č. 156 a č. 206 a ZD č. 902 sa
dodatkové poistenie terorizmu vzťahuje aj na krytie škôd vzniknutých na
poistenom motorovom vozidle následkom teroristických akcií, t. j. násilných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky motivovaných
konaní, alebo iných podobných pohnútok.
Teroristický akt je násilný akt, alebo hrozba násilia, alebo akt, ktorý je
škodlivý ľudskému životu, na majetku alebo infraštruktúre so zámerom
alebo účinkom ovplyvniť akúkoľvek vládu alebo vyvolať u verejnosti
alebo jej časti pocit strachu.
Pre výpočet poistného plnenia platia ustanovenia čl. 9 ZD č. 902. Pri
poistnom plnení bude vyplatená suma znížená o spoluúčasť dojednanú
v základnom poistení.

ČLÁNOK 9
POISTENIE POLEPOV
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Dodatkové poistenie polepov sa vzťahuje na krytie škôd na polepoch
umiestnených na motorovom vozidle vzniknutých následkom poškodenia alebo zničenia motorového vozidla s výnimkou výluk explicitne
uvedených vo VPP č. 106, OPP č. 356, č. 156 a č. 206 alebo v ZD č. 902.
Hornou hranicou poistného plnenia pre poistenie polepov je poistná
suma uvedená v poistnej zmluve.
Poisťovňa poskytne poistné plnenie iba v prípade, ak výlučne následkom
havárie alebo živelnej udalosti na poistenom motorovom vozidle dôjde k
súčasnému poškodeniu polepu na poškodenej časti motorového vozidla.
Poistený je povinný v prípade poistnej udalosti predložiť za poškodené
polepy nadobúdacie doklady preukazujúce ich nákup.
Poisťovňa poskytne poistné plnenie iba za poškodené časti polepov,
pričom nové polepy musia byť vyhotovené v rovnakej grafike a veľkosti
ako pôvodné polepy.
V dodatkovom poistení polepov poskytne poisťovňa poistné plnenie
maximálne jedenkrát za jedno poistné obdobie.
ČLÁNOK 10
VÝKLAD POJMOV

Na účely dodatkových poistení havarijného poistenia podľa príslušných VPP,
OPP a týchto zmluvných dojedaní:
1. Poistník je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá s poisťovňou
uzavrela poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.
2. Poistený je právnická osoba alebo fyzická osoba, na majetok ktorej sa
poistenie vzťahuje. Poistený a poistník môžu byť totožnou osobou.
3. Poistná suma je suma uvedená v poistnej zmluve a je hornou hranicou
poistného plnenia poisťovateľa.
4. Poistný rok je obdobie dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktorého začiatok pripadá na výročný deň vzniku poistenia.
5. Poistné obdobie je jeden poistný rok.
6. Poistnou udalosťou sa rozumie náhodná udalosť, ktorá nastane počas
trvania poistenia a ktorá má za následok poškodenie alebo zničenie
poistenej veci, za ktoré je poisťovňa povinná poskytnúť poistné plnenie,
t. j. nastane v dôsledku poistného rizika.
7. Náhodná udalosť je udalosť, o ktorej sa dá predpokladať, že v priebehu
trvania poistenia môže nastať, nevie sa však s istotou určiť, kedy nastane alebo či vôbec nastane. Za náhodnú udalosť sa nepovažujú udalosti,
ktoré nastávajú opakovane a z rovnakej príčiny - tzv. sériové škody.
8. Motorové vozidlo je samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa
vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla
alebo obdobný preukaz.
9. MV sa rozumie motorové vozidlo.
10. Technická hodnota veci je znalecký odhad vychádzajúci z východiskovej hodnoty veci zníženej o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania v čase vzniku škodovej udalosti.
11. Vyprostenie je činnosť smerujúca k prinavráteniu zakliesneného vozidla,
ktoré sa dostalo mimo cestu späť.
ČLÁNOK 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

2.

Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť v zmluve
dohodou odchylne od poistných podmienok, ak to výslovne nie je zakázané a pokiaľ z povahy ustanovení týchto podmienok nevyplýva, že sa
od nich nie je možné odchýliť.
Tieto Zmluvné dojednania boli schválené predstavenstvom spoločnosti
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a nadobúdajú platnosť a účinnosť od 15. 06. 2022.
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