
AKooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Návrh poistnej zmluvy č. 5519001601
Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Účinnosť poistenia: od 01.07.2019 (0:00 h) do 30.06.2023 (24:00 h)

Zmluvné strany

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B

sídlo: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
v zastúpení: Jakub Janso, na základe Oprávnenia konať za spoločnosť

IČO:
Kamila Backová, na základe Oprávnenia konať za spoločnosť 
00 585 441

DIČ: 2020527300
IČ DPH: SK7020000746

(ďalej len „poisťovňa“)

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457

a

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
sídlo: Ul. 7.pešieho pluku 1,949 01 Nitra
v zastúpení: 
IČO.

Mgr. art. Martin Kusenda, riaditeľ
36 103 004

DIČ: 2021467976
IČ DPH: //
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 00000 0070 0031 1548
(ďalej len „poistník/poistený“)

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 v zmysle § 788 a nasledujúcich ustanovení zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení Rámcovej 
dohody tento návrh poistnej zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“).



Vložka č. 1 
k návrhu poistnej zmluvy 

č. 5519001601

Účinnosť poistenia

od 01.07.2019 (0:00 h)

do 30.06.2023 (24:00 h)

Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel

1. Poistenie sa vzťahuje na:

Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú výbavu 
a zvláštnu výbavu.

Poistenie sa dojednáva pre prípad:
• poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
• odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti,
• poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
• úmyselného poškodenia alebo zničenia - vandalizmus,
• poistenie proti poškodeniu vozidla spôsobeného stretom so zverou,
• poistenie rozbitia čelného skla a všetkých skiel vo vozidle

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
• VPP pre havarijné poistenie motorových vozidiel č. 900 (VPP 900),
• ZD pre havarijné poistenie č. 901 (ZD 901),
• VPP pre poistenie majetku (VPP MP 106),
• OPP pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí (OPP Ž 156),
• OPP pre poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalízmu (OPP OV 206),
• Osobitné poistné podmienky Poistenie motorových vozidiel 356,
• Osobitné poistné podmienky pre rozsah asistenčných služieb havarijného poistenia vozidiel do

3 500 kg č. 2010,
• Osobitné dojednania podľa bodu č. 6 tejto vložky č. 1,
• Ustanovenia Rámcovej dohody.

3. Územná platnosť:

Pre bod 4. písm. a)-b): Poistenie sa vzťahuje na geografické územie Európy.

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

a)
Osobný automobil, dodávkový a malý nákladný automobil s celkovou 
hmotnosťou do 3,5 t - poistná suma v EUR: 69 862,60

Sadzba v % (percentách): 1,216 %

Ročné poistné plus daň v EUR: 849,53

b) Nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, traktory a prívesy 
- poistná suma v EUR: 265 351,83

Sadzba v % (percentách): 1,148 %

Ročné poistné plus daň v EUR: 3 046,24

Celkové ročné plus daň v EUR: 3 893,77
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5. Spoluúčasť:

Pre bod 4 písm. a)-b): Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.

Poistník/poistený sa na každej poistnej udalosti podiela vyššie uvedenou sumou z poistného 
plnenia.

6. Osobitné dojednania:

1 V rámci poistenia je poistením kryté aj poistenie čelných skiel so spoluúčasťou 16,60 EUR,
2. Poistenie je dojednané s územnou platnosťou : Európa.
3 Hodinová sadzba za opravu motorového vozidla je neobmedzene.
4. Pri svojpomocnej oprave nie je obmedzená „suma za opravu“, za materiál je nutné predložiť 

doklady o nákupe.
5. Parciálne škody (hradené v nových cenách) sa budú hradiť do výšky 95% všeobecnej hodnoty 

motorového vozidla.
6. Odťah motorového vozidla bude preplatený do najbližšieho servisu „schopného opravu 

vykonať“. Hradia sa aj náklady spojené s poplatkami za diaľnice (nie ročná diaľničná známka), 
tunelov, lodí, trajektov pre prepravné aj prípojné motorové vozidlo.

7. V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčné služby, v prípade poistnej udalosti 
a nepojazdnosti motorového vozidla v zahraničí poisťovňa uhradí náklady na odtiahnutie na 
územie Slovenska

8. Opravu do výšky 500,00 EUR uhradí klient priamo v servise a následne postúpi faktúru za 
opravu poisťovni, náklady na opravu nad 500,00 EUR bude hradiť priamo poisťovňa servisu - 
krycí list. Poisťovňa je povinná vystaviť krycí list do 1 hodiny od doručenia predbežnej 
kalkulácie za opravu (proforma faktúra).

10. Poisťovňa bude akceptovať stávajúci spôsob zabezpečenia motorových vozidiel klienta 
a poistné sumy poistených motorových vozidiel.

11. Poisťovňa nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do poistenia.
12. Poistenie sa vzťahuje aj na škody na motorových vozidlách v dôsledku poškodenia zvieratami.
13. Poisťovňa nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do poistenia. 

Poisťovateľ bude akceptovať doloženie zoznamu vozidiel od predchádzajúceho poisťovatela o 
predchádzajúcom havarijnom poistení týchto vozidiel.

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

15. Dojednáva sa, že poistením je kryté aj vozidlo alebo jeho časť, ktoré boli zničené alebo 
poškodené v dôsledku požiaru alebo výbuchu, pokiaľ sa preukáže neoprávnený zásah inej 
osoby. Toto ustanovenie sa platí aj v prípade aj na poškodenie alebo zničenie vozidla, ktoré 
sa v čase takého požiaru alebo výbuchu nachádzalo v dosahu jeho účinkov a neoprávnený 
zásah nebol proti nemu smerovaný.



Návrh poistnej zmluvy č. 5519001601

Súhrn poistného

Číslo 
vložky Druh

Poistené 
áno - nie

Celková poistná 
suma v EUR

Ročné poistné 
plus daň 

v EUR

1. Súborové havarijné poistenie 
motorových vozidiel

áno 335 214,43 3 895,77

Celkové ročné poistné plus daň v EUR : 3 895,77

Z toho daň z poistenia 8% v EUR: 288,58

Ročné poistné bez dane v EUR: 3 607,19

Dohodnutá splátka k úhrade v EUR: 3 895,77

Platenie poistného

1. Poistné plus daň sa bude platiť v ročných splátkach (prípadne okrem prvej splátky). Platba 
poistného bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom do 15.01. príslušného 
kalendárneho roka Prvé poistné plus daň (alikvotné poistné) - výška dohodnutej splátky, 
bude zaplatené na nižšie uvedený účet poisťovne, variabilné číslo - návrh poistnej 
zmluvy, splatné 15.07.2019.
Alikvotné poistné za obdobie od 01.07.2019 (0:00 h) do 01.01.2020 (0:00 h) činí 1 947,89 
EUR.

2. Poistený platí poistné na účet poisťovne: 
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 5519001601

NÁZOV BANKY IBAN účet SWIFT / BIC kód
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK2509000000000175126457 GIBASKBX

3. Sadzby poistného dojednané v tejto poistnej zmluve sú záväzné počas celej doby platnosti 
poistnej zmluvy.

4 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.

Hlásenie poistných udalostí
Poístník/poistený v prípade vzniku škody na poistenom vozidle nahlási túto udalosť telefonicky na 
centrálny dispečing škôd na tel. č. 0850 111 577 (+421 2 57 281 670 pri volaní zo zahraničia), 
prípadne elektronicky na adrese: https://webcalc.koop.Sk/koop/hlasenia#identification .

Záverečné ustanovenia
1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka 

v znení neskorších predpisov, Všeobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné poistné 
podmienky (OPP) a Zmluvné dojednania (ZD), (ďalej len „Poistné podmienky“) uvedené vo



z

vložke č. 1 tejto poistnej zmluvy, Osobitné dojednania podľa bodu č. 6 vložky č. 1 a 
ustanovenia Rámcovej dohody

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

3. Túto poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať 
poistník alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je 
osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

5. Poisťovňa nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi VPP, OPP ani ZD. V prípade, 
ak by VPP, OPP a ZD obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom menili alebo 
obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu poistenia podľa tejto poistnej zmluvy, majú 
ustanovenia definované v rozsahu podľa poistnej zmluvy prednosť pred akýmikoľvek 
ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo VPP, OPP a ZD.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto poistnú zmluvu uzavreli na základe ich vážnej a slobodnej 
vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a 
určité, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Poistnú 
zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

7. Poistná zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží dve 
vyhotovenia a poisťovňa dve vyhotovenia.

8. Poistník vyhlasuje, že peňažné prostriedky použité na poistné z tejto poistnej zmluvy sú jeho 
vlastníctvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet.

9. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú:
• Zoznam motorových vozidiel
• VPP pre havarijné poistenie motorových vozidiel č. 900 (VPP 900),
• ZD pre havarijné poistenie č. 901 (ZD 901),
• VPP pre poistenie majetku (VPP MP 106),
• OPP pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí (OPP Ž 156),
• OPP pre poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu (OPP OV 206),
• Osobitné poistné podmienky Poistenie motorových vozidiel 356,
• Osobitné poistné podmienky pre rozsah asistenčných služieb havarijného poistenia vozidiel

do 3 500 kg č. 2010.

PREHLÁSENIE POISTNIKA
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;

d) poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané 
k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú 
hodnote poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne 
kontrolované.

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 poístníka, 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



jen e a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s inform 
zacúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácii o jeho právach. Zároveň be 

xfomie že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.

4——podpis poistníka

V _______Nitre______ dňa //f ■ /‘J V_____ Bratislave_____ dňa 6.6.2019

Staré divadlo
Ka/ola Spisaka 
/ vNitre

—AZÍ . .. -u.b.. gag m Nitra

J

■5J. ' j'"'’,'" j Group

—4
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 

Mgr. art. Martin Kusenda 
riaditeľ

p- , • ’ >A'; r j • ■ : 2S1 C*

KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 
Vienna Insurance Group 

Jakub Janso 
na základe Oprávnenia konať za spoločnosť

KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 
Vienna Insurance Group 

Kamila Backová 
na základe Oprávnenia konať za spoločnosť



Zoznam motorových vozidiel
Názov organizácie: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Sídlo: Ul. 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
IČO: 36 103 004

Príloha k návrhu poistnej zmluvy č. 5519001601

P.č. ŠPZ Číslo karosérie Továrenská značka Typ vozidla Farba Rok výroby Objem motora Výkon Palivo
Celková 
hmotnosť

Číslo TP
Nadobúdacia 
hodnota

Počet 
sedadiel

Sadzba v %
Ročné poistné 
plus daň

1. NR121ES VNESFR16000310992 IRISBUS EVADYS H šedá metalíza 2008 7790 280 nafta 18000 SG 248169 264 721,83 EUR 51 1,148 3 039,01 EUR
2. NR121EU VSSZZZ7MZ9V503190 SEAT ALHAMBRA šedá metalíza tmavá 2008 1781 110 benzín 2450 SG 248168 33 190,60 EUR 7 1,216 403,60 EUR
3. NR851JJ YARVEAHXHGZ108166 TOYOTA PROACE Combi s prívesom biela 2017 1997 110 nafta 2850 PE 609211 36 672,00 EUR 9 1,216 445,93 EUR
4. NR126YR TKXN26175HANS1984 AGADOS NP26 šedá 2017 0 0 žiadne 600 PE 609212 630,00 EUR 0 1,148 7,23 EUR

Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.
V rámci poistenia je poistením kryté aj poistenie čelných skiel so spoluúčasťou 16,60 EUR.


