VIENNA INSURANCE GROUP

Návrh poistnej zmluvy č. 3559006253
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistenie súboru motorových vozidiel

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
sídlo:
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
v zastúpení:
Jakub Janso, na základe Oprávnenia konať za spoločnosť
Kamila Backová, na základe Oprávnenia konať za spoločnosť
IČO:
00 585 441
DIČ:
2020527300
IČ DPH:
SK7020000746
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 79/B
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:
SK.25 0900 0000 0001 7512 6457
(ďalej len „poisťovňa/poisťovateľ“)

a
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
sídlo:
Ul. 7.pešieho pluku 1,94901 Nitra
v zastúpení:
Mgr. art. Martin Kusenda, riaditeľ
IČO:
36 103 004
DIČ:
2021467976
IČ DPH:
//
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK73 8180 00000 0070 0031 1548
(ďalej len „poistník/poistený“)
(pre spoločné označenie „poisťovňa/poisťovateľ“ a „poistník/poistený“ ďalej len „zmluvné
strany“)

uzatvárajú

v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávacími predpismi k tomuto zákonu
a v zmysle ustanovení Rámcovej dohody tento návrh poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej aj ako „poistná zmluva“ alebo „zmluva“).

Článok I - PREDMET POISTENIA
1.

Predmetom tejto zmluvy je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla (ďalej len „PZP“), a to súboru motorových vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je
poistený - zoznam vozidiel tvorí prílohu č. 1.

2.

Poistnou zmluvou sa poisťovňa zaväzuje poskytnúť poistenému v dojednanom rozsahu poistné
plnenie, ak nastane poistná udalosť bližšie špecifikovaná v tejto zmluve a poistený je povinný
platiť poistné. Poisteným je v zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. ten, na koho sa vzťahuje poistenie
zodpovednosti a je ním subjekt totožný s poistníkom.

PZP sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych
predpisov a zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vykonávacími predpismi k tomuto zákonu, Všeobecnými poistnými
podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č.
711/1 (ďalej len „VPP 711/1“) a Zmluvnými dojednaniami pre poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 711 A/l (ďalej len „ZD 711A/1“), (ďalej spolu aj ako
„iné prílohy tejto zmluvy“).

Poistený má nárok, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky
na náhradu:
a)
b)
c)

d)

škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci (ďalej len „vecná
škoda“)
účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § I 1 ods. 6 písm. a)
alebo písm. b) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné
plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
ušlého zisku.

Poistený má z PZP právo, aby poisťovateľ za neho nahradil príslušným subjektom uplatnené,
preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky
nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové
dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak
poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom.

Článok II - TRVANIE POISTENIA - POISTNÁ DOBA
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - na 48 mesiacov od 01.07.2019 (0:00 hod) do 30.06.2023
(24:00 hod).
Dňom vzniku poistenia vzniká povinnosť poisťovne v prípade vzniku poistnej udalosti plniť
v prospech poisteného, a to v súlade s touto zmluvou, v súlade s VPP 711/1 a ZD 71 1A/I, ako aj
v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Poistným obdobím je 1 kalendárny rok. Poistné obdobie jednotlivých vozidiel tvoriacich súbor
vozidiel uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sa riadi poistným obdobím súboru vozidiel.

Článok III - ÚZEMNÁ PLATNOSŤ
Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky
alebo na území štátu Systému zelenej karty v zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle VPP 71 1/1 aZD 71 1A/I.

Článok IV-LIMITY POISTNÉHO PLNENIA
Limity poistného plnenia pre každé vozidlo:

5 240 000,00 EUR pri škode na zdraví alebo usmrtením bez ohľadu na počet zranených alebo
usmrtených (podľa čl. I. ods. 2 písm. a) VPP),
1 050 000,00 EUR na vecnú škodu (vrátane ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov
spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa čl. I. ods. 2 písm. b) a d) VPP)
bez ohľadu na počet poškodených.

Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia, poistné plnenie sa
každému z nich znižuje v pomere limitu poistného plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených.

Článok V-OSOBITNÉ PODMIENKY

1. Poistník je povinný pri prihlásení vozidla do poistenia riadne uviesť všetky požadované údaje
o vozidlách prostredníctvom Zoznamu vozidiel, resp. Zaradenky, vzor ktorého/ktorej tvorí prílohu
č. 1 tejto zmluvy.
2. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi, je poistník povinný bez zbytočného odkladu
písomne oznámiť, a v prípade potreby aj preukázať poisťovni všetky zmeny týkajúce sa údajov,
podstatných pre uzavretie poistnej zmluvy, trvanie a zánik poistenia.

3. Pokiaľ v dobe uzavretia poistnej zmluvy nie sú niektoré údaje týkajúce sa vozidla známe, je
poistník povinný ich poisťovni oznámiť v lehote do 15 dní od uzavretia poistnej zmluvy. Zelenú
kartu v takomto prípade poisťovňa vystaví po obdržaní tohto oznámenia.
4. V prípade zániku predmetu poistenia pred koncom poistného obdobia, má poistený nárok na
vrátenie nespotrebovanej časti poistného. Poisťovňa má nárok na poistné do konca kalendárneho
mesiaca, v ktorom PZP zaniklo.

5.

Poistné sadzby pre výpočet poistného sú záväzné a nemenné počas celej doby trvania poistenia.

6.

Práva a povinnosti zmluvných strán bližšie upravujú VPP 711/1 a ZD 711A/1, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

7.

Dojednáva sa, že poisťovateľ bude akceptovať elektronicky zasielané žiadosti o dopoistenie
a odpoistenie motorových vozidiel bez potreby podpisu klienta alebo doloženia originálu
zaradenky / vyradenky poštou.

Článok VI - ĎALŠIE OSOBITNÉ PODMIENKY A CENA POISTNÉHO

1. Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č. 89/1996, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov.

2. Celkové ročné poistné za PZP súboru motorových vozidiel (podľa Prílohy č. 1) je 487,66 EUR.
3.

Motorové vozidlá vstupujúce do poistenia v priebehu platnosti zmluvy budú poistené za rovnakých
podmienok ako je uvedené v zmluve.

Článok VII-SPLATNOSŤ POISTNÉHO
1.

Splatnosť poistného: poistné sa platí v ročných splátkach (prípadne okrem prvej splátky). Platba
poistného bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom do 15.01. príslušného
kalendárneho roka. Prvé poistné (alikvotné poistné) - výška dohodnutej splátky, bude
zaplatené na účet poisťovne, variabilné číslo - návrh poistnej zmluvy, splatné 15.07.2019.
Alikvotné poistné za obdobie od 01.07.2019 (0:00 h) do 31.12.2019 (24:00 h) činí 243.83 EUR.

2. Odchylne od Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní sa dojednáva, že
poisťovňa nebude uplatňovať pre motorové vozidlá prirážku - malus - za nepriaznivý škodový
priebeh. Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti a franšízy poisteného na poistnom plnení.

Článok VIII - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Táto poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke poisteného.

2.

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomných
a očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré
budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

3.

Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými VPP 711/1 a ZD 711A/1, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vykonávacími predpismi k zákonu a ďalšími súvisiacimi predpismi.

4.

Ustanovenia uvedené v poistnej zmluve sú nadradené ustanoveniam uvedeným vo všeobecných
poistných podmienkach, zmluvných dojednaniach, prípadne v iných dokumentoch, na ktoré sa
poistná zmluva odvoláva. V poistnej zmluve sa možno od ustanovení poistných podmienok
odchýliť len v prípadoch, ak to poistné podmienky priamo určujú. V ostatných prípadoch sa možno
od znenia poistných podmienok odchýliť len v prípade, ak by to bolo na prospech poisteného.
V prípade rozporu medzi všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami
poisťovne a súťažnými podkladmi, platia podmienky uvedené v súťažných podkladoch.

5.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. I - Zoznam motorových vozidiel/ Zaradenka
Príloha č. 2 - Kompletný sadzobník
Príloha č. 3-VPP 711/1
Príloha č. 4-ZD 71 1 A/l

6.

Poistná zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých poistník dostane dve
vyhotovenia a poisťovňa dve vyhotovenia.

PREHLÁSENIE POISTNÍKA
1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:
a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený
s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu
poistnom produkte (ďalej len „IPID“);
b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané
touto poistnou zmluvou a ktoré:
X prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,
pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods.3 zákona
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle
poisťovne www.koop.sk vo formáte pdf, s možnosťou jeho následného stiahnutia alebo tlače;
c) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto
poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného
odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.

2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie
poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej
zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len
„Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s

v _______Nitre______ dňa
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dňa
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Staré divadlo
Karola Spišáka
n Nitre
y| 7 AjílAhrv^liikii 040 M Nitra

IĎ

Staré ťŕí^adlo Karola Spišáka v Nitre
Mgr. art. Martin Kusenda
riaditeľ

J _
______________________ V

/ ~_____________________

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
Vienna Insurance Group
Kamila Backová
na základe Oprávnenia konať za spoločnosť

Meno, priezvisko, titul:

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Číslo nadzmluvy

RČ/IČO:

36 103 004

EČV

Limit
poistného
Skupina
plnenia
vozidla
(Partner/Euro
partner)

VNESFR16000310992

NR121ES

Partner

SK2

SG 248168

VSSZZZ7MZ9V503190

NR121EU

Partner

SB2B

PROACE

PE 609211

YARVEAHXHGZ108166

NR851JJ

Partner

SB3B

NP26

PE 609212

TKXN26175HANS1984

NR126YR

Partner

SL11

Druh MV

Tov.značka

Typ vozidla

Séria a číslo
VIN
TP

autobus
osobný
automobil
osobný
automobil
nákladný
príves

IRIS&US

EVADYS H

SG 248169

SEAT

ALHAMBRA

TOYOTA
AGADOS

Číslo návrhu:

Dátum začiatku:

Dátum uzatvorenia:

číslo /iškh

6.6.2019

1.7.2019

3559006253

Farba

Rok
výroby

Objem
Výkon
(cm3)

Palivo

Celková
hmotnosť

Šedá metalíza

2008

7790

280

Nafta

18000

51

šedá metalíza tmavá

2008

1781

110

Benzín

2450

7

biela

2017

1997

110

Nafta

2850

9

šedá

2017

0

0

Žiadne

600

0

počet
miest

Prirážka za
spôsob
použitia
bežná
prevádzka
bežná
prevádzka
bežná
prevádzka
bežná
prevádzka

Výsledné
ročné
poistné

lehotné
poistné

337,53 EUR

337,53 EUR

59,50 EUR

59,50 EUR

79,50 EUR

79,50 EUR

11,13 EUR

11,13 EUR

