Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. C-NBS1-000-064-156 (č. 3559006906)
uzatvorená v zmysle § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej iba „Občiansky zákonník“)a 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 (ďalej iba „zákon o povinnom
zmluvnom poistení“) a vyhlášky MF SR č. 413/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnom
zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení vyhlášky MF SR č. 569/2004 Z. z. (ďalej len „vyhláška“)
(ďalej len „zmluva“)
1/ Poistník:

medzi zmluvnými stranami

Názov:
Národná banka Slovenska
Sídlo:
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Zastúpený:
IČO:
30844789
DIČ:
2020815654
IČ DPH:
SK2020815654
Číslo účtu:
Národná banka Slovenska je zriadená zákonom NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke
Slovenska v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „poistník“ alebo „NBS“ v príslušnom gramatickom tvare)
a

2/ Poisťovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00 585 441
2020527300
SK7020000746
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka 79/B

(ďalej aj „poisťovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej v texte zmluvy poistník a poisťovateľ označení spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania na
dodanie predmetu zmluvy v zákazke s nízkou hodnotou s názvom „Havarijné a povinné
zmluvné poistenie motorových vozidiel NBS“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Článok I
Predmet zmluvy
1.

2.

Predmetom tejto poistnej zmluvy je záväzok poisťovateľa zabezpečiť poistníkovi možnosť
uzavrieť spôsobom a podľa podmienok dohodnutých v tejto poistnej zmluve povinné
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel,
ktorých vlastníkom alebo držiteľom je poistník (ďalej spravidla len „flotila“).
Súbor vozidiel je uvedený v Zozname vozidiel (ďalej len „zoznam vozidiel“), ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako Príloha č. 1.

Poistenie zodpovednosti sa riadi zákonom o povinnom zmluvnom poistení, vyhláškou a
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ďalej sa poistenie riadi Všeobecnými
poistnými podmienkami a osobitnými poistnými dojednaniami pre jednotlivé predmety
poistenia (ďalej len „VPP“), ktoré poistník obdržal v ponuke poisťovateľa pred uzatvorením
tejto zmluvy a bol s nimi oboznámený, čo potvrdzuje svojím podpisom na tejto zmluve. VPP
tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 4.
Článok II
Vznik poistenia

1.

2.

3.
a)

Poistenie vozidiel, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy začína dňom 01.01.2022.

V prípade zakúpenia nového motorového vozidla bude nové vozidlo automaticky poistené
okamihom jeho prevzatia, pričom poistník túto skutočnosť nahlási do 5 pracovných dní
poisťovateľovi spôsobom uvedeným v bode 3 tohto článku.
Poistenie vozidla flotily, ktoré nie je uvedené Prílohe č. 1 pri uzatváraní tejto zmluvy, môže
vzniknúť aj rozšírením zoznamu vozidiel niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Doručením riadne vyplnenej Prihlášky do poistenia (ďalej len „Prihláška“), ktorá tvorí
Prílohu č. 2 tejto zmluvy, v elektronickej podobe z elektronickej (e-mailovej) adresy
kontaktnej osoby poistníka. Poistenie prihláseného vozidla alebo vozidiel takýmto
spôsobom začína dňom uvedeným na Prihláške, nie však skôr ako je deň doručenia
Prihlášky v dohodnutej forme na elektronickú (e-mailovú) adresu poisťovateľa, ktorá bude
poistníkovi oznámená bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Kontaktná
osoba poistníka vykonáva starostlivosť o túto zmluvu na strane poistníka a poistník sa
zaväzuje oznámiť kontaktné údaje kontaktnej osoby poisťovateľovi bezodkladne najneskôr
do 15 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

b)

Okamihom podpísania riadne vyplnenej Prihlášky oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán. Začiatok poistenia vozidiel vstupujúcich do poistenia podpísaním
Prihlášky je deň uvedený na Prihláške, nie však skôr ako je deň podpísania Prihlášky
obidvoma zmluvnými stranami.
Článok III
Doba poistenia, poistné obdobie

1.
2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2022, 00.00 hod. do 31.12.2023, 24.00
hod.
Poistným obdobím flotily sú kalendárne roky 2022 a 2023.

Poistné obdobie jednotlivých vozidiel poistených vo flotile sa riadi poistným obdobím
flotily. Poistné obdobie pre poistenie vozidla flotily, ktorého poistenie začalo po dni začiatku
poistného obdobia flotily, začína dňom začiatku poistenia uvedeným na Prihláške. Koniec
prvého poistného obdobia takéhoto dodatočne poisteného vozidla je zhodný s koncom
poistného obdobia flotily. Ďalšie poistné obdobia takéhoto vozidla plynú zhodne s poistným
obdobím flotily. Poistné za poistné obdobie bude u takéhoto vozidla stanovené pomerne
podľa dĺžky trvania poistenia, ktoré vzniklo v zmysle čl. II. bodu 3 tejto zmluvy, s výnimkou,
ak poistenie takéhoto vozidla v poistnom období zanikne.
Článok IV
Rozsah poistenia

1.
a)

b)

2.

Limitom poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej
škodovej udalosti. Limit poistného plnenia z jednej poistnej udalosti musí byť:

5 240 000 eur za škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení a 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 zabezpečenia, ak je poistník povinný nahradiť ich týmto subjektom bez
ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,

1 050 000 eur za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
vzniknutú ušlým ziskom, vzniknutú účelne vynaloženými nákladmi spojenými s právnym
zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa vyššie uvedeného textu, ak poisťovateľ nesplnil
povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) zákona o povinnom zmluvnom
poistení alebo ak poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo
neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie bez ohľadu na počet poškodených.

Územná platnosť poistenia: poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré nastali na
území Slovenskej republiky alebo cudzieho štátu, s ktorým Slovenská kancelária
poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnaní nárokov na náhradu škody
spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.

3.

4.

Minimálne limity poistného plnenia sú pre škody na zdraví alebo nákladov pri usmrtení
(bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených) — 5 240 000 eur a pre vecné škody,
ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia (bez ohľadu na počet poškodených) — 1 050 000
eur.

Poisťovateľ poskytne poistníkovi, na ktorého sa vzťahuje táto zmluva, možnosť využívať
asistenčné služby pre všetky motorové vozidlá s celkovou prípustnou hmotnosťou do 3 500
kg v rozsahu uvedenom vo Všeobecných podmienkach pre poskytovanie asistenčných
služieb podľa Prílohy č. 5 tejto zmluvy. Cena za asistenčné služby je zahrnutá v poistnom.
Článok V
Výška, platba a splatnosť poistného

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Výška poistného sa určí podľa sadzieb poistného v zmysle sadzobníka poisťovateľa pre
flotilové povinné zmluvné poistenie (ďalej len „Sadzobník“), ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto
zmluvy.
Sadzby poistného stanovené v zmysle bodu 1 tohto článku zmluvy sú záväzné počas celej
doby trvania poistenia.

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú
poisťovacie služby od DPH oslobodené. Z uvedeného dôvodu výška poistného bude
uvedená v cene bez DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené ročne na základe predpisu poistného,
ktorý bude doručený poistníkovi na začiatku poistného obdobia. Dátum splatnosti predpisu
poistného je 30 dní od dátumu doručenia predpisu poistníkovi. Vyúčtovanie poistného
predloží poisťovateľ poistníkovi najneskôr do 30 dní po skončení poistného obdobia.

Predpisom poistného sa rozumie písomné oznámenie výšky a splatnosti poistného, ktoré
poisťovateľ zasiela poistníkovi. Za písomné oznámenie sa pre účely tohto ustanovenia
považuje aj oznámenie v elektronickej podobe doručené dvom kontaktným osobám
poistníka prostredníctvom e-mailu.
Súčasne s vyúčtovaním poistného bude zasielať poisťovateľ poistníkovi aj zoznam
poistených motorových vozidiel.

V prípade vzniku poistenia v priebehu poistného obdobia, za ktoré je hradené bežné
poistné, je poisťovateľ oprávnený podľa sadzobníka predpísať poistníkovi prorátne
(pomerné) poistné priebežne v závislosti od zvýšenia počtu vozidiel vo flotile. Poistník sa
zaväzuje uhradiť prorátne poistné v termíne do 30 dní od dátumu doručenia písomného
predpisu takéhoto poistného poistníkovi.

V prípade zmeny a zániku poistenia pre jednotlivé vozidlá je poisťovateľ povinný predpísať
poistníkovi len pomerné poistné za tieto vozidlá. Konečné vyúčtovanie poistného predloží
poisťovateľ poistníkovi najneskôr do 30 dní po skončení poistného obdobia.

9.
10.

Je dohodnuté bezhotovostné platenie poistného, pričom poistné sa považuje za uhradené
dňom jeho pripísania na účet poisťovateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.

V prípade vyradenia motorového vozidla z poistenia zodpovednosti je povinný poisťovateľ
vrátiť nespotrebované poistné poistníkovi na jeho účet. Výška nespotrebovaného poistného
a nárok poisťovateľa na poistné do konca poistného obdobia je upravená v zákone
o povinnom zmluvnom poistení.
Článok VI
Osobitné dojednania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poisťovateľ sa zaväzuje poistníkovi zasielať štvrťročne zoznam nevybavených a
vybavených poistných udalostí.

V prípade zaradenia/vyradenia motorového vozidla do/z poistenia zodpovednosti, nie je
potrebné uzatvárať dodatok k tejto zmluve.

Poisťovateľ nemôže jednostranne znížiť požadovaný rozsah poistenia dohodnutý v tejto
zmluve svojimi VPP.

Poisťovateľ vydá a doručí poistníkovi pre každé motorové vozidlo potvrdenie o poistení
zodpovednosti tak, aby mal poistník toto potvrdenie o poistení k dispozícii od prvého dňa
poistného obdobia.

Sadzby pre výpočet poistného a výška poistného uvedené v tejto zmluve sú záväzné po celú
dobu poistenia.
Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.

Poisťovateľ zašle oznámenie o poistnom plnení na adresu poistníka poštou a súčasne
elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby.
Článok VII
Správa flotilového poistenia

1.
2.

Poistník je povinný pri uzatváraní poistenia, resp. pri prihlásení vozidla do poistenia riadne
uviesť všetky požadované údaje o vozidlách flotily prostredníctvom zoznamu vozidiel, resp.
Prihlášky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Poistník je povinný oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, ktorá má za následok zánik
poistenia bez zbytočného odkladu. Oznámenie uvedenej skutočnosti sa vykoná zaslaním
dokladu preukazujúceho príslušnú skutočnosť (ďalej len „doklad“), pričom zaslanie
dokladu je možné vykonať elektronickou formou (e-mailom) z elektronickej adresy

poistníka, na elektronickú adresu poisťovateľa (čl. II. bod 3 písm. a) tejto zmluvy) alebo
zaslaním dokladu prostredníctvom pošty.

3.

Poisťovateľ vydá poistníkovi na každé vozidlo flotily zelenú kartu.

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne odovzdané podklady, know-how,
marketingové informácie a obdobne informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva,
budú považovať za dôverné v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a
nebudú ich odovzdávať tretím osobám s výnimkou povinností ustanovených zákonom
alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s výnimkou uvedenou v bode 2
tohto článku. Zmluvné strany budú tieto informácie chrániť pred ich zneužitím. Ochrane
podľa tohto bodu nepodliehajú tie informácie, ktoré sú zrejmé z tlačených a reklamných
publikácií alebo sú inak všeobecne známe.

2.

Článok VIII
Ochrana informácií

Poistník dáva poisťovateľovi písomný súhlas s poskytnutím všetkých potrebných
informácií, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy a jej príloh, na účely realizácie asistenčných
služieb, zaisťovniam a za účelom správy poistenia a likvidácie poistných udalostí ďalším
osobám v zmluvnom vzťahu s poisťovateľom.
Článok IX
Zánik zmluvy

1.
2.

Zmluva môže zaniknúť podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, zákona
o povinnom zmluvnom poistení a podľa príslušných ustanovení VPP.

Zmluvu môžu zmluvné strany tiež vypovedať, a to:

a) podľa § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka v lehote najneskôr 6 týždňov pred koncom
poistného obdobia, poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím výpovednej lehoty;

b) podľa § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia,
výpovedná lehota je osem dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane, jej uplynutím poistenie zodpovednosti zanikne;

3.

4.

c) podľa § 9 ods. 3 zákona o povinnom zmluvnom poistení po vzniku škodovej udalosti
môže poisťovateľ a poistník vypovedať poistnú zmluvu do jedného mesiaca odo dňa
oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná
lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej
zmluvy druhej zmluvnej strane, jej uplynutím poistenie zodpovednosti zanikne.

Zmluva môže zaniknúť aj na základe vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán.

Poistník je oprávnený ukončiť zmluvu v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade odstúpenia od tejto zmluvy podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní, musí

písomné odstúpenie od zmluvy doručiť poisťovateľovi. Účinky odstúpenia nastanú dňom
doručenia písomného oznámenia o odstúpení poisťovateľovi.
Článok X
Záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude doručovaná na adresy
uvedené v záhlaví tejto zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná tá strana, u ktorej zmena
nastala o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V
prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní
písomností bude za deň doručenia považovaný 3 pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola
písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Akákoľvek
písomnosť podľa tejto zmluvy bude považovaná za riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát
odmietne prevziať.

Poisťovateľ je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy písomne stanoviť oprávnenú osobu pre účely jednania vo vzájomnom styku
zmluvných strán vo veciach podľa tejto zmluvy. Zmena oprávnenej osoby musí byť zaslaná
druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu podpísaného oprávneným zástupcom
poisťovateľa najneskôr 7 pracovných dní pred vykonaním zmeny.

Poistník je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
písomne stanoviť oprávnenú osobu pre účely jednania vo vzájomnom styku zmluvných
strán vo veciach podľa tejto zmluvy. Zmena oprávnenej osoby musí byť zaslaná druhej
zmluvnej strane formou doporučeného listu podpísaného oprávneným zástupcom
poistníka, ktorý podpísal zmluvu v mene poistníka alebo ním stanovenými osobami
najneskôr 7 pracovných dní pred vykonaním zmeny.

Zánikom tejto zmluvy alebo zánikom posledného vozidla poistníka podľa tejto zmluvy
zaniká poistenie zodpovednosti celej flotily podľa tejto zmluvy.

Spôsob zániku poistení jednotlivých vozidiel flotily upravujú VPP, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno meniť písomne, pričom zmeny sa uskutočnia
formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

V prípadoch, kde znenie VPP je odlišné od znenia tejto zmluvy, majú prednosť podmienky
dohodnuté v tejto zmluve.

Prípadná neplatnosť jednotlivých ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť
ostatných zmluvných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné alebo
neuskutočniteľné ustanovenia takou úpravou, ktorá bude pôvodnej formulácii ekonomicky
a technicky najbližšia, a to tak, aby bol dosiahnutý účel zmluvy.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s
oprávnenými záujmami druhej zmluvnej strany a že vykonajú všetky právne úkony, ktoré
sa ukážu byť nevyhnutné pre realizáciu činností upravených touto zmluvou. Záväzok
súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo majú prispieť k dosiahnutiu
účelu tejto zmluvy.

Právne vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (Obchodný zákonník), zákona o povinnom zmluvnom poistení a
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť vzniknuté spory predovšetkým dohodou. Ak dohoda nie
je možná, o spore rozhodne vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

Poistník pri spracúvaní osobných údajov poskytnutých poisťovateľom pre účely plnenia
tejto zmluvy, postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES. Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov
dotknutých
osôb
je
zverejnená
na
webovom
sídle
poistníka:
https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Táto zmluva (vrátane jej dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa
ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z.
v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ustanoveniami § 47a Občianskeho
zákonníka. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej dodatkov) a faktúr
poisťovateľa doručených poistníkovi, a to zverejnenie poistníkom počas trvania jeho
povinnosti podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch
zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho
podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť neskôr po dni jej zverejnenia na webovom sídle
(internetovej stránke) poistníka, a to odo dňa 01.01.2022 [§ 47a ods. 2 Občianskeho
zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o
slobodnom prístupe k informáciám].
Zmluva je vyhotovená v piatich originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia
dostane poisťovateľ a tri vyhotovenia dostane poistník.

Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v tejto zmluve, a
v zozname vozidiel, resp. Prihláške sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť
týkajúcu sa dojednávaného poistenia.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledujúce prílohy:

18.

Príloha č. 1: Zoznam vozidiel (aktualizuje Poistník k podpisu tejto zmluvy)
Príloha č. 2: Vzor Prihlášky do poistenia
Príloha č. 3: Sadzobník pre flotilové PZP
Príloha č. 4: Všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné dojednania pre jednotlivé
predmety poistenia
Príloha č. 5: Všeobecné podmienky pre poskytovanie asistenčných služieb

Zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto
zmluvu, a že táto zmluva nebola uzavretá za nevýhodných ani nevyhovujúcich podmienok
pre žiadnu zmluvnú stranu. Súčasne zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne
vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, súhlasia s
ňou, zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy plniť, pričom zmluvné strany na znak toho, že táto
zmluva je určitá, zrozumiteľná a zodpovedá ich slobodnej vôli, vlastnoručne podpísali túto
zmluvu prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.

Za poistníka:

V Bratislave, dňa 24. NOV. 2021

......................................................
Národná banka Slovenska

Za poisťovateľa:

V Bratislave, dňa 18 - 11 - 2021

.......................................................

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

.......................................................
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Príloha č. 1
k flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. C-NBS1-000-064-156 (č. 3559006906)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ŠPZ / EČ

VIN / č. karosérie

BL016MB WF0FXXWPCFGG62484

BL957MI

BL100LT

BL981MI

BL970MI

WF0FXXWPCFGG67745

WF0FXXWPCFGG67271

WF0FXXWPCFGG67273

WF0FXXWPCFGG67295

BL540MJ

WF0FXXWPCFGC85749

BL516ZZ

WDD2221331A078788

BL865DO WDF63981513749854
BL832LE

WDF44760513124695

10 BA119VO WVWZZZ3CZ9E129637

11 BL173HA WVWZZZ3CZEE124369

12 BL099HA WVWZZZ3CZEE122139

13 BL151HA WVWZZZ3CZEE120966
14 BL371GZ

WVWZZZ3CZEE122185

15 BL157HA WVWZZZ3CZEE121217

16 BL121HA WVWZZZ3CZEE101893

17 BL153HA WVGZZZ5NZEW588226

Séria a číslo
TP

NA599695

NA599699

NA599696

NA599697

PF295620

NA633147

M1

M1

M1

M1

M1

M1

NA409310

NA409106

NA409309

NA409107

NA409042

NA408785

M1

M1

M1

M1

M1

M1

SA301254

21 BL569IT

JTMCV05J004143569

24 BT187CB

WAUZZZF28MN011862

NB598144

M1

27 BL612DL

TMBLF93T4C9068209

NA238125

M1

28 BL624DL

TMBLF93TXC9068053

TA459403

NA-N2-SP

TB227551

TA249418

NB566235

NB655163
TA316301

M1G

N3

Osobné vozidlo

Osobné vozidlo

Osobné vozidlo

Osobné vozidlo

Osobné vozidlo

Osobné vozidlo

Osobné vozidlo

Špeciálne pancierové
Podvozok určený na
dostavbu

Špeciálne vozidlo

Špeciálne vozidlo

N3

Špeciálne vozidlo

M1

Osobné vozidlo

M1

M1

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

PASSAT

PASSAT

PASSAT

PASSAT

PASSAT

PASSAT

TIGUAN

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

120

125

130

130

130

103

130

103

103

VOLKSWAGEN

CARAVELLE

2010

132

MULTICAR

M

2003

78

MERCEDES-BENZ

TOYOTA SVOS

MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ

ATEGO

LC

ACTROS

ACTROS

2000

2015

2012

2012

170

200

300

180

Osobné vozidlo

ŠKODA

Superb

2012

125

Osobné vozidlo

MERCEDES-BENZ
ŠKODA

V-Klasse
Superb

2020

2020

2012

1968 modrá metalíza

1968 modrá metalíza
1968 hnedá metalíza

1968 modrá metalíza

1968 modrá metalíza

1968 modrá metalíza

1968 hnedá metalíza

176

125

2250

3080

42 348,02

30 634,56

30 626,98

49 360,00

149,65

149,65

149,65

149,65

149,65

2

3500

4

19000

7

3100

4

8

19000

3200

2217

376 635,50

149,65

107 783,35

302 836,80
302 836,80

76 533,00

68 183,00

31 800,00

635,34

174,12

635,34
635,34

149,65

149,65

149,65

1968 hnedá metalíza

5

2285

39 253,99

149,65

140

1968 hnedá metalíza

Cena v eur spolu za PZP za jeden rok

8

2270

38 613,56

149,65

149,65

2019

140

5

2280

41 776,67

31 800,00

Superb

2019

5

2210

149,65

43 754,79

2217

ŠKODA

Superb

5

2280

149,65

43 711,43

5

Osobné vozidlo

ŠKODA

5

2280

29 798,36

1968 šedá metalíza

M1

Osobné vozidlo

5

2300

5

NB379431

M1

5

2170

1968 čierna metalíza

TMBCJ9NP7K7057536

NB380267

5

149,65

1950 biela metalíza

32 BL656VG

TMBCJ9NP8K7059876

5

149,65

174,12

56 453,00

1968 hnedá metalíza

31 BL567VF

94 015,03

149,65

33 138,00

2310

140

140

2750

2800

149,65

56 225,66

5

2019

2019

5

3050

149,65

1984 čierna metalíza

11946 modrá tmavá

Superb

Superb

29 190,00

528,14

ŠKODA

ŠKODA

31 410,00

2330

8

149,65

149,65

243 918,39

Osobné vozidlo

Osobné vozidlo

30 780,00

31 410,00

5

149,65

149,65

5200

M1

M1

2330

31 410,00

5

NB380525

NB379652

2330

Ročné poistné v EUR

4461 modrá tmavá

2800 oranžová ral

TMBCJ9NP6K7059973

TMBCJ9NP6K7057608

2330

31 410,00

Poistné
krytie

15000

29 BL641VG

30 BL648VG

2330

2330

Poistná suma
vozidla v eur s
DPH

5

6374 modrá

1950 biela metalíza

2020

V-Klasse

1968 modrá metalíza

176

A6

MERCEDES-BENZ

1968 modrá metalíza

11946 modrá tmavá

AUDI

Osobné vozidlo

3

2143 hnedá metalíza

300

Osobné vozidlo

5

5

2143 modrá metalíza

2987 čierna metalíza

2009

VOLKSWAGEN

S 350

2016

5

5

5

190

PASSAT

Osobné vozidlo

MERCEDES-BENZ

VITO

120

Počet
Hmotnosť
miest

1997 čierna metalíza

2014

VOLKSWAGEN

M1

Osobné vozidlo

MERCEDES-BENZ

110,3

1997 čierna metalíza

1997 čierna metalíza

1997 čierna metalíza

Osobné vozidlo

NA409472

M1

Nákladné vozidlo

110,3

110,3

1997 šedá metalíza

1997 čierna metalíza

110,3

M1

PG051014

N1

N1

W1V44781513792432

2016

110,3

110,3

Farba

2016

SD355606

NA616549

SC659762

26 BT825BZ

MONDEO

MONDEO

2016

2016

2012

WMU2M30433W000136

W1V44781513802141

MONDEO

MONDEO

2016

2016

VIANO

20 BA683IG

25 BT698BY

FORD

FORD

MONDEO

MERCEDES-BENZ

M1

22 BL226DO WDB9300311L616307

Osobné vozidlo

Osobné vozidlo

FORD

FORD

MONDEO

Výkon Objem
Rok výroby motora valcov
(kW) (cm3)

Osobné vozidlo

SD463098

23 BL230DO WDB9300311L616306

Osobné vozidlo

Osobné vozidlo

FORD

FORD

Typ

M1

WV2ZZZ7HZAH267441
WDB9703731K529048

Osobné vozidlo

Osobné vozidlo

Továrenská značka

NA192749

18 BA709ZL
19 BA059JK

Druh vozidla

5 240 000/1 050 000

Por.

Kategória

Zoznam vozidiel

1968 hnedá metalíza

5

5

5

2285

2285

2285

39 253,99

39 253,99

39 253,99

149,65

149,65

149,65

6 673,30

Príloha č. 2
k flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. C-NBS1-000-064-156 (č. 3559006906)
Vzor Prihlášky do poistenia
Meno, priezvisko, titul:

Druh MV

Tov.značka

Typ vozidla

RČ/IČO:

Séria a číslo
VIN
TP

Číslo nadzmluvy

EČV

Limit
poistného
Skupina
plnenia
Farba
vozidla
(Partner/Euro
partner)

Číslo návrhu:

Rok
výroby

Dátum začiatku:

Objem
Výkon
(cm3)

Palivo

Celková
hmotnosť

Dátum uzatvorenia:

počet
miest

Prirážka za
spôsob
použitia

Číslo získateľa:

Výsledné
lehotné
ročné
poistné
poistné

Príloha č. 3
k flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
č. C-NBS1-000-064-156 (č. 3559006906)
Sadzobník pre flotilové PZP
Limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti je minimálne:

a) 5.240.000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona o PZP a náklady podľa § 4 ods. 3 zákona o PZP
bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
b) 1.050.000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d) zákona o PZP bez ohľadu na počet poškodených.
Popis

a) jednostopové motorové vozidlo a
motorová trojkolka a štvorkolka s
hmotnosťou do 400 kg, so zdvihovým
objemom valcov:
na elektrický pohon (elektromobil):

b) osobný, dodávkový, špeciálny, malý
nákladný automobil a pojazdný pracovný
stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg
vrátane, jednostopové motorové vozidlo a
motorová trojkolka a štvorkolka s celkovou
hmotnosťou nad 400 kg, so zdvihovým
objemom valcov:
na elektrický pohon (elektromobil):

f)

g)
h)
i)

do 50 cm3 vrátane
nad 50 cm3 do 350 cm3 vrátane
nad 350 cm3

SA1
SA2

34,54
48,14

SA3

81,74

1.
2.

SA1

34,54

SA2

48,14

3.
1.
2.a)
2.b)
3.a)
3.b)
4.

s celkovou hmotnosťou do 250 kg vrátane
s celkovou hmotonosťou nad 250 kg do 350 kg
vrátane
s celkovou hmotnosťou nad 350 kg
do 1 300 cm3 vrátane
nad 1 300 cm3 do 1 400 cm3 vrátane
nad 1 400 cm3 do 1 800 cm3 vrátane
nad 1 800 cm3 do 1 900 cm3 vrátane
nad 1 900 cm3 do 2 500 cm3 vrátane
nad 2 500 cm3

SA3
SB1
SB2a
SB2b
SB3a
SB3b
SB4

81,74
83,77
102,59
112,00
121,41
149,65
174,12

1.

s celkovou hmotnosťou do 1 400 kg vrátane

SB1

83,77

SB2a

102,59

SB2b

112,00

SB3a

121,41

SC
SD

152,14
215,34

SE

140,14

SF1

1 864,94

SF2

2 036,14

SF3
SG1

2 487,34
528,14

SG2

635,34

SH

47,34

SI

28,94

SJ1
SJ2
SK1
SK2

257,74
201,74
528,14
635,34

SL11

20,94

SL12

26,54

SL2

88,94

s celkovou hmotnosťou nad 1 400 kg do 1 800 kg
vrátane
2.b) s celkovou hmotnosťou nad 1 800 kg do 2 500 kg
vrátane
3.a) s celkovou hmotnosťou nad 2 500 kg do 3 500 kg
vrátane
obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg
sanitný automobil, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba poistného
automobily banskej a záchrannej služby trvale vybavené špeciálnymi prístrojmi na záchranu života a
zásahové vozidlá jednotiek požiarnej ochrany, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba
poistného
ťahač návesov:
SF1 = prevádzkuje vozidlo ibana území SR + Česká republika
SF2 = prevádzkuje vozidlo na území členských štátov Systému zelenej karty (ZK) okrem územia Veľkej
Británie a Severného Írska, Grécka a Talianska
SF3 = prevádzkuje vozidlo na území členských štátov Systému zelenej karta (ZK)
ostatné automobily a pojazdný pracovný
1.
od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane
stroj s evidenčným číslom s celkovou
2.
nad 12 000 kg
hmotnosťou
poľnohospodársky alebo lesný traktor, motorové vozidlo používané výlučne na prevoz včelstiev s
evidenčným číslom, pojazdný pracovný stroj bez evidenčného čísla, pojazdný pracovný stroj
s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno „Z“ alebo vysokozdvižný vozík
motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor, alebo traktor, ktorému sa evidenčné číslo
neprideľuje

j) autobus určený na prevádzku iba v
mestskej hromadnej doprave a trolejbus
k) ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou
l) prípojné
vozidlo

Ročné poistné v
EUR

1.
2.
3.

2.a)

c)
d)
e)

Skupina
vozidla

1.
autobus
2.
trolejbus
1.
do 5 000 kg vrátane
2.
nad 5 000 kg
1.1. s celkovou hmotnosťou do 750 kg vrátane

1. určené na ťahanie
motorovými vozidlami s
výnimkou motorových
1.2. s celkovou hmotnosťou nad 750 kg
vozidiel uvedených v písm.
a) a i)
2. určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v písm. f) - náves

Príloha č. 4
k flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
č. C-NBS1-000-064-156 (č. 3559006906)
Všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné dojednania pre jednotlivé
predmety poistenia
 VPP 711/2 - Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla č. 711/2
 ZD 711A/1 – Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla č. 711A/1

Príloha č. 5
k flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
č. C-NBS1-000-064-156 (č. 3559006906)

Všeobecné podmienky pre poskytovanie asistenčných služieb
 Asistenčné služby PARTNER

Asistenčné služby PARTNER
TECHNICKÁ ASISTENCIA
HAVÁRIA
PODMIENKY
Vek vozidla
Typ vozidla
Kilometrový limit od bydliska
VÝLUKY
Nekontaktovanie a nerešpektovanie pokynov asistenčnej služby
Neplatné vodičské oprávnenie, nedostatky v povinnej výbave a príslušenstve vozidla
Preťažovanie vozidla, nesprávna/nedostatočná údržba, technické prehliadky
Vojnový stav, štrajk, obč. nepokoje, zatknutie, zabavenie, oficiálne zákazy, pirátstvo,
nukleárne a rádioakt. efekty
Úmyselný trestný čin, samovražda
Neodborné zásahy, škody pri oprave vozidla, výmena dielov, prevádzkové hmoty
Preteky, športové súťaže, tréningy
Alkohol, psychofarmaká, drogy
Prirodzené opotrebovanie, funkčné namáhanie súčiastok vozidla
Chybná konštrukcia/montáž, výrobné a/alebo materiálové vady
Výbuch výbušnín prepravovaných vo vozidle
Škody na pneumatikách, autorádiu a audiovizual. technike, el. zar. vozidla skratom
OPRAVA / ODŤAH / ÚSCHOVA
OPRAVA na mieste
ALEBO: ODŤAH do najbližšej opravovne
ALEBO: ÚSCHOVA nepojazdného vozidla
a odťah do miesta bydliska
POKRAČOVANIE V CESTE
Pokiaľ je oprava dlhšia ako + 8 H:
Hotel (počet nocí maxi):
ALEBO: TAXI
ALEBO: AUTOMOBIL
ALEBO: VLAK II. TRIEDA
ALEBO: LIETADLO CLASSE Y
KRÁDEŽ AUTOMOBILU
Hotel (počet nocí maxi):
AUTOMOBIL
VLAK II. TRIEDA
STRATA KĽÚČOV OD AUTOMOBILU, vrátane zabuchnutia kľúčov vo vozidle
Otvorenie a výmena zámku
Úhrada zámku / nových kľúčov
DEFEKT
Oprava na mieste
Cena náhradného materiálu (pneu, disk)
ZÁMENA PALIVA, VYČERPANIE PALIVA
Asistencia a dovoz paliva na miesto
Vyprázdnenie nádrže a prečerpanie paliva
Úhrada nového paliva
FINANČNÁ TIESEŇ POISTENÉHO
Poskytnutie pôžičky na opravu

PORUCHA

SR

Štáty zelenej karty

SR

Štáty zelenej karty

Bez limitu
MV do/nad 3,5t
0 km

Bez limitu
MV do/nad 3,5t
Hranice SR

Bez limitu
MV do/nad 3,5t
0 km

Bez limitu
MV do/nad 3,5t
Hranice SR

VÝLUKA

pri vozidlách nad 3,5 t hradíme odťah do 150 km - pri nehode NEHRADÍME VYPROSTENIE !!!

ÁNO
Príjazd + max.100 km
7 dní x 6,6388 €
ORG

ORG
ORG
ORG
ORG

1 x 66,3878 €
99,58 €
24 H
ÁNO

ORG
ORG
ORG
ORG
ORG

1 x 66,3878 €
24 H
ÁNO
50 €
NIE
50 €
NIE
50 €
50 €
NIE
500 €

500 €

PREDCESTOVNÁ ASISTENCIA
SR
TURISTICKÉ INFORMÁCIE
Informácie o aktuálnych menových kurzoch
CESTOVNÉ INFORMÁCIE
Zjazdnosť ciest vozidlom
Ceny benzínu a nafty
Poplatky spojené s jazdou v vozidle (mýtne)

Zahraničie
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

ADMINISTRATÍVNO-PRÁVNA ASISTENCIA
SR
VÝLUKY
Nerešpektovanie predbežného súhlasu
Neplatné poistenie
PRÁVNE A ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE:
Právne rady v núdzovej situácii
Informácie o pravidlách cestnej premávky v SR
Informácie o pravidlách cestnej premávky v zahraničí
Rady o postupoch po nehode
Potrebné doklady a potvrdenia v cieľovej krajine
Adresy právnych zástupcov
Adresy správnych orgánov, policajných orgánov, dopravných inšpektorátov
TELEFONICKÁ POMOC V NÚDZI:
Rady, informácie, pomoc pri riešení núdzových situácií
Vyhľadanie dodávateľov služieb
Nahlásenie poistnej udalosti poisťovni
TLMOČENIE A PREKLADY
Telefonické tlmočenie pri cestnej kontrole
Tlmočenie pri styku s políciou pri vzniku asistenčnej udalosti
Tlmočenie pri colnom konaní na hraničnom prechode
Tlmočenie pri styku s administratívou a lekárskym zariadením
Telefonické preklady a rady pri vyplňovaní dokladov
Preklady a vyrozumenie s dokladmi telefaxom
Zabezpečenie tlmočníka pri policajnom vyšetrovaní
Zabezpečenie tlmočníka pri súdnom konaní
VZŤAHY SO ZASTUPITEĽSKÝMI ÚRADMI V ZAHRANIČÍ
Oznámenie nehody konzulátu
Zabezpečenie návštevy konzulárneho personálu
Formality všetkého typu
REGRESNÉ KONANIE - VYMÁHANIE ŠKODY
Pomoc pri príprave argumentácie - vyčíslenie škody
Formálna príprava žiadosti o odškodnenie
Kompletizácia podkladov a overenie ich správnosti
Podanie žiadosti o odškodnenie poisťovateľovi druhej strany
Časové sledovanie prípadu a urgovanie
Oponentúra pri zamietnutí nároku poisťovateľom
Súdne pojednávanie pri vymáhaní škody
Služby právneho zástupcu
Vymáhanie škody od vinníka pri čiastočnom plnení

Zahraničie
VÝLUKA
VÝLUKA
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

NON-STOP KONTAKT

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ORG
ORG

z SR: 18 118
zo zahraničia: +421 2 6353 2236

LEGENDA:
ÁNO - služba je vykonaná úplne v réžii asistenčnej

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ORG
ÁNO

spoločnosti (AS)
ORG - službu zorganizujeme, poistený ju uhradí
z vlastných prostriedkov
XXX EUR - služba je vykonaná v réžii AS do
celkového limitu xxx EUR
NIE - službu neposkytujeme

