KooperativajČĽ
VIENNA INSURANCE GROUP

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými
vozidlami
Návrh poistnej zmluvy č. 0999000199
Účinnosť poistenia :

od 01.07.2019 (0:00 h)

do 30.06.2023 (24:00 h)

Článok 1 - Zmluvné strany
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený:
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 I, odd Sa, vi č. 79/B
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s
Číslo účtu:
SK25 0900 0000 0001 7512 6457
(ďalej len „poisťovňa“)

Poisťovňa:

d

Poistník/poistený:
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Ul. 7. pešieho pluku 1, 94901 Nitra
Sídlo:
Mgr. art. Martin Kusenda, riaditeľ
Zastúpený:
36 103 004
IČO:
2021467976
DIČ:
Štátna pokladnica
Bankové spojenie:
SK73 8180 00000 0070 0031 1548
IBAN:
(ďalej len „poistník/poistený“)
(pre spoločné označenie „poisťovňa“ 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 § 788 a násl. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení Rámcovej dohody tento návrh poistnej
zmluvy, ktorá spolu s prílohami k nej, Všeobecnými poistnými podmienkami č. 808 (ďalej len
VPP) tvorí neoddeliteľný celok.
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Článok 2

Poistenie sa vzťahuje na:

Poistenie osôb prepravovaných v osobných, dodávkových a nákladných motorových vozidlách pre
jedno sedadlo v osobnom a pre jedno sedadlo v nákladnom motorovom vozidle:
a) poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (S úrazom)
PS 33 000,00 EUR
b) poistenie trvalých následkov úrazu (TN úrazu)
PS 33 000,00 EUR
Poistenými osobami sú nemenované osoby prepravované motorovým vozidlom uvedeným v poistnej
zmluve.

Poistenie sa vzťahuje na úrazy nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom, ktoré
úrazy vznikli na území Európy:
a) pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred jazdou motorovým vozidlom,
b) pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho motorového vozidla,
c) počas jazdy motorového vozidla alebo pri jeho havárii,
d) pri krátkodobých zastávkach, pokiaľ k úrazu príde vo vozidle alebo v jeho blízkosti v priestore
určenom prejazdu,
e) pri odstraňovaní bežných porúch motorového vozidla vzniknutých v priebehu jazdy (výmena
kolesa, žiarovky a pod.)

Poistenie sa nevzťahuje na úrazy, ku ktorým prišlo na miestach, ktoré nie sú určené na prepravu osôb
(napr. na stúpačka, blatník a pod.) a na úrazy, ktoré sa stali pri testovaní a typových skúškach
motorových vozidiel alebo pri účasti na pretekoch, závodoch, súťažiach, vrátane tréningov k nim. Pri
úrazoch, ku ktorým dôjde pri použití motorového vozidla viacerými osobami ako je počet sedadiel,
poisťovňa zníži plnenie v pomere počtu sedadiel k počtu prepravovaných osôb.
V poistnej zmluve môžu byť dojednané tieto poistenia:
a) poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (S úrazom),
b) poistenie trvalých následkov úrazu (TN úrazu),

Poistné je stanovené, ako násobok ročnej sadzby poistného pre jedno sedadlo a počtu miest
v jednotlivých motorových vozidlách na základe údajov uvedených v TP.

Osobné automobily

Poistná suma

Sadzba
v promile

Koeficienty
zvýšenia
poistného za PS

Poistné plus daň
na 1 sedadlo v €

SU

33 000,00 €

0,102

1,0

3,37

TN

33 000,00 €

0,329

1,0

10,86

Názov rizika

Počet sedadiel
Výsledné ročné poistné plus daň

16

227,68 €
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Nákladné automobily

Sadzba

SU

33 000,00 €

0,102

TN

33 000,00 €

0,206

Počet sedadiel

Koeficienty
zvýšenia
poistného za PS

Poistné plus daň
na 1 sedadlo v €

o

Poistná suma

3,37

O

Názov rizika

6,80

51

Výsledné ročné poistné plus daň

518,67 €

Zoznam vozidiel je uvedený v Prílohe č. 1.

Súhrn poistného
Ročné poistné plus daň
v EUR
Úrazové poistenie osôb prepravovaných
motorovými vozidlami

3 vozidlá/
67 sedadiel

746,35

Celkové ročné poistné plus daň v EUR:

746,35

Z toho daň z poistenia 8% v EUR:

55,29

Ročné poistné bez dane v EUR:

691,06

Dohodnutá splátka k úhrade v EUR:

746,35

Článok 3 - 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 373,18 EUR.

2. Poistený platí poistné na účet poisťovne:
Konštantný symbol:
3558
Variabilný symbol:
0999000199

NÁZOV BANKY
Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN účet
SK2509000000000175126457

SWIFT / BIC kód
GIBASKBX

3. 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.
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Článok 4 - Hlásenie poistných udalosti
Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing škôd tel. 0850 111 577,
prípadne elektronicky na adrese: https://webcalc.koop.Sk/koop/hlasenia#identification

Článok 5 - Ďalšie dojednania

1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka
v znení neskorších predpisov, Všeobecné poistné podmienky (VPP), (ďalej len „Poistné
podmienky“) 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. V prípade, ak by VPP
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
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich vážnej a slobodnej vôle, ich
zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia poistnej 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 prílohy:
• Príloha č. 1 - Zoznam motorových vozidiel
• Príloha č. 2 - Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie VPP č. 808
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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:
prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,
X
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
informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach.
Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke
poisťovne.

V _______ Nitre_______ dňa

M______ Bratislave______ dňa

ŕ'

6.6.2019

Z

/k

Staré "cŕivadlo Karola Spišáka v Nitre
Mgr art Martin Kusenda
riaditeľ

KOOPERATIVA poisťovňa a.s
Vienna Insurance Group
Jakub Janso
na základe Oprávnenia konať za spoločnosť

________________ V ‘ L-ťa___________

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
Vienna Insurance Group
Kamila Backová
na základe Oprávnenia konať za spoločnosť
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Zoznam motorových vozidiel
Názov organizácie: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Šidlo: Ul. 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
IČO: 36 103 004
Príloha k návrhu poistnej zmluvy č. 0999000199

P.č.

ŠPZ

Číslo karosérie

Továrenská značka

Typ vozidla

Farba

Rok výroby

Objem
motora

Výkon

Palivo

Celková
hmotnosť

Číslo TP

Ročné poistné plus
daň - osobné MV
(=počet
sedadiel*14,23€)

Počet
sedadiel

1.

NR121ES

VNESFR16000310992

IRISBUS

EVADYS H

šedá metalíza

2008

7790

280

nafta

18000

SG248169

51

2.

NR121EU

VSSZZZ7MZ9V503190

SEAT

ALHAMBRA

šedá metalíza tmavá

2008

1781

110

benzín

2450

SG248168

7

99,61 EUR

3.

NR85UJ

YARVEAHXHGZ108166

TOYOTA

PROACE

biela

2017

1997

110

nafta

2850

PE609211

9

128,07 EUR

Ročné poistné plus
daň - nákladné MV
(=počet
sedadiel*10,17€)
518,67

