
Havarijně poistenie motorových vozidiel

Rámcová dohoda

uzavretá medzi

Trenčiansky samosprávný kraj

a

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 

Vienna Insurance Group



Zmluvné strany

Objednávatel’:
so sídlom: 
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spoienie: 
IBAN:

Trenčiansky samosprávný kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Ing. Jaroslav Baška - předseda
36 126 624
2021613275
nie je platitel’om DPH
Štátna pokladnica
SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len ,,Poistník“)

a

Poskytovatel’ služby :KOOPERATIV A poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
so sídlom: Stefanovičova 4, 816 23 Bratislava
v zastúpení: Jakub Janso, na základe Oprávnenia konať za spoločnosť

Kamila Backová, na základe Oprávnenia konať za spoločnosť
Číslo tel.: +421 2 57299544
e - mail: backova@koop. sk
IČO: 00 585 441
DIČ: 2020527300
IČ DPH: SK7020000746
Bankové spojenie: Slovenská sporiteťňa, a.s.
IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457
Registrovaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 79/B

(ďalej len „Poskytovatel*1 alebo vo vzťahu kPoistníkom ako „Poisťovatel’, podlá Občianskeho 
zákonníka „Poistitel*1)

uzatvárajú v súlade s ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a v zmysle 
ustanovení zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a to § 262 a § 269 ods. 2 a s použitím ustanovení 
zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a to § 788 a následné a v zmysle příslušných poistných 
podmienok a zmluvných dojednaní predmetnej rámcovej dohody túto rámcovú dohodu o poskytnutí 
poisťovacích služieb (ďalej len „Rámcová dohoda11).

ČlánokL
Predmet Rámcovej dohody

1. Predmetom tejto Rámcovej dohody je havarijně poistenie motorových vozidiel, ktorých držiteťom 
alebo vlastníkom je Trenčiansky samosprávný kraj (TSK) aorganizácie v jeho zriaďovatefskej 
posobnosti (podlá přílohy č. 1) pre obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2022.

2. Poskytovatel’ sa za týmto účelom zavazuje v súlade s podmienkami tejto Rámcovej dohody 
a v rámci jej platnosti uzavrieť s Poistníkom čiastkové Poistné zmluvy (ďalej len „Poistné 
zmluvy11), predmetom ktorých bude poistenie definované v čl. II. Predmet a rozsah poistenia.

3. Poistné zmluvy budu uzavreté na základe výzvy (požiadavky) Poistníka.

4. „Poisteným11 je v zmysle Občianskeho zákonníka okrem Poistníka aj ten, na ktorého sa po 
podpísaní Poistnej zmluvy poistenie vzťahuje.
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Článok II.

Predmet a rozsah poistenia

i

1. Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a příslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú
a doplnkovú výbavu.

2. Poistenie sa dojednává pre případ:
• poškodenia alebo zničenia vozidla v dósledku havárie,
• odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti,
• poškodenia alebo zničenia vozidla v dósledku živelnej události,
• úmyselného poškodenia alebo zničenia - vandalizmus (zistený - nezistený)

Osobitné dojednania
1. Poistenie je dojednané so spoluúčasťou::

a. pre osobné a užitkové motorové vozidlá do 3,51 - 5%, min. 65,00 eur,
b. pre nákladné motorové vozidlá nad 3,5 t, pracovné stroje, traktory a přípojné vozidlá - 

5% min. 165,00 eur.
2. V rámci poistenia je poistením kryté aj poistenie čelných skiel so spoluúčasťou 16,60 eur.
3. Poistenie je dojednané s územnou platnosťou - geografické územie Európy.
4. Poistený si vyhradzuje právo na aktualizáciu zoznamu motorových vozidiel, ktoré vstúpia do 

poistenia k 01.01.2019 . Motorové vozidlá vstupujúce do poistenia vpriebehu platnosti 
Rámcovej dohody, budú zaradené do Poistnej zmluvy a budu poistené za rovnakých podmienok 
ako je uvedené v Rámcovej dohodě.

5. Y rámci poistenia je dojednané aj poistenie batožiny v osobných motorových vozidlách do 
830,00 eur bez navýšenia poistného khavarijnému poisteniu motorového vozidla. Bez 
spoluúčasti.

6. Hodinová sadzba za opravu motorového vozidla je neobmedzene.
7. Pri svojpomocnej opravě nie je obmedzená „suma za opravu“ , za materiál je nutné predložiť 

doklady o nákupe.
8. Výška poistného za vozidlá, ktoré sú prevádzkované v režime s právom prednostnej jazdy za 

použitia výstražného zvukového a světelného zariadenia a autoškoly bude jedennásobok 
základného poistného, t.j. poisťovatel’ nebude uplatňovat’ zvýšenú sadzbu poistného za tieto 
vozidlá.

9. Parciálně škody (hradené v nových cenách) sa budú hradit’ do výšky 95 % všeobecnej hodnoty 
motorového vozidla.

10. V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčně služby.
11. Opravu s hodnotou vyššou ako je dojednaná spoluúčast’ na motorovom vozidle bude hradit’ 

poisťovňa priamo servisu - vystavenie krycieho listu.
12. Poisťovatel’ bude akceptovať existujúci spósob zabezpečenia motorových vozidiel klienta

a poistné sumy (vstupné hodnoty) poistených motorových vozidiel ako nové ceny - vzťahuje 
sa to na motorové vozidlá vstupujúce do poistenia od počiatku a taktiež na motorové vozidlá 
vstupujúce do poistenia v priebehu trvania Rámcovej dohody.

13. Poisťovatel’ nebude uplatňovat’ princip podpoistenia.
14. Poisťovatel’ nebude vyžadovat’ vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do poistenia.
15. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spósobené zvieratami.
16. Právo na plnenie vznikne aj vtedy, ak časť vozidla bola poškodená alebo zničená v dósledku 

činnosti vozidla ako pracovného stroja.
17. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spósobené na predmete poistenia alebo jeho časti požiarom 

alebo výbuchom, pokial’ sa preukáže neoprávněný zásah inej osoby.
18. Poistenie sa vzťahuje aj na dočasné vyřaděné motorové vozidlá na základe potvrdenia 

o odobratí tabuliek s evidenčným číslom a osvedčenia o evidencii vozidla podťa §119a Zákona



č. 8/2000 Z. z. v znění neskorších predpisov. Uvedené sa vzťahuje na motorové vozidla, ktoré 
sú súčasťou zoznamu poistených motorových vozidiel.

19. Poisťovatel’ zašle oznámenie o poistnom plnění poistníkovi aj poistenému.
20. Počet poistených motorových vozidiel sa móže priebežne meniť podťa potrieb poistníka.
21. Sadzby pre výpočet poistného uvedené v Rámcovej dohodě ako aj spoluúčasti sú závazné po 

celú dobu poistenia.

Prehl’ad poistných súm je uvedený v Prílohe č. 2 - Tabuťka č. 1 Rámcovej dohody.

Spoluúčast’je pevne stanovená v Prílohe č. 2 — Tabulka č. 1 Rámcovej dohody.

Článokin.
Spósob a podmienky dojednávania poistných zmlúv, poistenia

1. Na základe Rámcovej dohody budú uzatvorené Poistné zmluvy pre Poistníka v súlade s 
Rámcovou dohodou, pričom v každej Poistnej zmluve budú použité poistné sadzby a rozsah 
poistených rizik dohodnuté v Rámcovej dohodě.

2. Poistné zmluvy budú uzatvárané v súlade s příslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
a touto Rámcovou dohodou. Súčasťou poistných zmlúv budú vždy Všeobecné poistné 
podmienky Poisťovateťa pre jednotlivé druhy poistenia, ktoré sú zároveň aj Přílohou č. 3 tejto 
Rámcovej dohody, pričom dojednania tejto Rámcovej dohody majú přednost’ před 
ustanoveniami poistných podmienok Poisťovatel’a pre jednotlivé druhy poistenia.

3. Súčasťou poistných zmlúv budú aj zoznamy poistených motorových vozidiel.

4. Poisťovatel’ nemóže znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi Všeobecnými poistnými 
podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len ,,OPP“) ani zmluvnými 
dojednaniami (ďalej len „Zmluvné dojednania“). V případe ak by Všeobecné poistné 
podmienky, OPP a Zmluvné dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkolVek spósobom 
měnili alebo obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu poistenia podťa čl. II. Rámcovej 
dohody, majú ustánovenia definované v rozsahu podťa Rámcovej dohody prednosť před 
akýmikoťvek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných 
podmienkach, OPP a Zmluvných dojednaniach.

5. Počet poistených motorových vozidiel sa móže priebežne meniť podťa potřeby a požiadavky 
Poistníka. Poistník si vyhradzuje právo pripoistiť, resp. odpoistiť motorové vozidlá v súlade 
s aktuálnym stavom.

6. V případe vzniku nového subjektu patriaceho do zriaďovateťskej posobnosti Trenčianskeho 
samosprávného kraja sa bude poistenie riadiť podmienkami dohodnutými Rámcovou dohodou 
pre havarijné poistenie motorových vozidiel. Nový subjekt bude automaticky zahrnutý do 
zoznamu poistených, zasláním oznámenia poisťovateťovi.

7. Poisťovatel’ sa zavazuje, že na žiadosť Poistníka/Poisteného vystaví potvrdenie o havarijnom 
poistení motorových vozidiel Poistníka/Poisteného poistených Poistnou zmluvou.

8. Poistné plnenie: Poistné plnenie z havarijného poistenia motorových vozidiel sa poukazuje na 
účet poistenej organizácii. Vybavovací list - oznámenie o poistnom plnění bude zaslaný 
poistenému a na vedomie poistníkovi.



9. PoisťovateF je povinný zasielať zoznam poistných událostí poistníkovi štvrťročne do 10-tich 
kalendámych dní nasledovného mesiaca. Súčasťou zoznamu je vyhodnotenie aktuálnej 
škodovosti.

10. Dojednáním tejto Rámcovej dohody je, že PoisťovateF poskytne nadstandardně podmienky
poistného krytia a zvýhodněné sadzby pre Poistníka/Poisteného. Poistné sadzby pre výpočet 
poistného a spoluúčasti sú závazné a nemenné po celu dobu trvania Rámcovej dohody.

j

i

jj

ČlánoklV.
Poistná doba , poistné obdobie, ukončeme platnosti rámcovej dohody a poistnej zmluvy

1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2022.

2. Poistenie začína od dátumu účinnosti Poistných zmlúv ako začiatok poistenia a dojednává sa na 
dobu určitú počas platnosti Rámcovej dohody, resp. podFa ustanovení nasledujúceho bodu. 
Poistné obdobie je jeden technický rok.

3. Lehota poskytnutia služby:
a) začiatok poistenia odo dňa nadobudnutia účinnosti Poistnej zmluvy (čiastkovej zmluvy 

podFa rozsahu a podmienok Rámcovej dohody (od 00:00 h.),
b) koniec poistenia do dňa ukončenia účinnosti Rámcovej dohody (do 24.00 h.).

4. Platnost’ tejto Rámcovej dohody končí najma nie však výlučné:
a) uplynutím doby ustanovenej v bode 1 tohto článku,
b) alebo ukončením platnosti všetkých čiastkových poistných zmlúv,
c) alebo vyčerpáním výšky ceny za poskytnutie služby uvedenej Rámcovou dohodou za 

štyri roky

5. Havarijně poistenie motorových vozidiel, ktoré vznikne na základe Poistných zmlúv uzavretých 
v súlade s touto Rámcovou dohodou, móže zaniknúť podFa příslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka alebo aj písomnou dohodou zmluvných stráň.

I ČlánokV.
■]

Miesto poskytnutia služby
i 1
i j
i Poistenie sa dojednává pre celé geografické územie Európy.

1 ’
| Článok VI.
j j Poistné, platobné podmienky a fakturácia
| 1. Poistné bude hradené štvrťročne na základe předpisu poistného (avíza o poistení), pričom

j | poisťovateF nebude uplatňovať přirážku za štvrťročnú splátku poistného. Dátum splatnosti
l | předpisu poistného (faktúry) je 30 dní od dátumu doručenia předpisu (faktúry) poistníkovi.

i 2. Předpokládané ročné poistné představuje čiastku: 179 084,00 eur (slovom:
] stosedemdesiatdevaťtisícosemdesiatštyri 00/100 eur).

i
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, Předpokládané poistné na obdobie 4 rokov představuje čiastku: 716 336,00 eur (slovom:
‘ sedemstošestnásťtisíctristotridsaťšesť 00/100).

3. Výška poistného pre jednotlivé predmety poistenia je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej
| dohody.

4. Ročné sadzby za jednotlivé druhy poistenia sú závazné počas celej doby trvania tejto Rámcovej 
dohody. Výška spoluúčasti uvedená v Prílohe č. 2 je stanovená pevne a nie je možné ju meniť.

5. Cena za poskytnutie služby (poistné) je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
1 v znění neskorších predpisov.
3

’ j Článok VII.
- \ Ukončenie zmluvy

, , 1. Zmluvné strany sú oprávněné odstúpiť od tejto Rámcovej dohody na základe dóvodov uvedených
! ] v bode 2 až 2.4. tohto článku tejto Rámcovej dohody. Odstúpenie Zmluvnej strany nadobúda

účinnost’ doručením druhej Zmluvnej straně.

: |
j 2. Poistník je oprávněný odstúpiť od Rámcovej dohody z nasledovných dóvodov:

i 2.1. ak súd právoplatné uzná kohokolVek z členov štatutárneho orgánu Poisťovatel’a alebo
| j zamestnancov Poisťovatel’a za vinných z trestného činu bezprostředné súvisiaceho
1 j s uzatváraním a/alebo plněním tejto Rámcovej dohody,
\ 2.2. strata nevyhnutnej kvalifikácie Poisťovatel’a, vrátane, ale nielen, strata oprávnenia na

i vykonávanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom tejto Rámcovej dohody, pokial’
j Poisťovatel’ opatovne nezíská túto kvalifíkáciu do 15 dní, alebo

2.3. závažné porušenie povinností Poisťovatel’a podPa tejto Rámcovej dohody, pričom závažným 
■ porušením povinností PoisťovatePa sa rozumie:
\ 2.3.1 .poskytnutie plnenia v rozpore s Opisom predmetu zákazky a touto Rámcovou dohodou,

2.3.2. neodóvodnené nedodržanie pokynov Poistníka, za předpokladu, že dotknutý pokyn má 
podstatný význam pre poskytnutie plnenia podPa tejto Rámcovej dohody,

2.3.3. podstatné omeškanie (t.j. viac ako 30 dní) v poskytnutí plnenia zaviněné PoisťovatePom, 
ak v tejto Rámcovej dohodě nie je uvedené inak,

j 2.3.4.porušenie povinnosti vo vzťahu k subdodávatePovi podPa Článoku VIII. a nasl. Rámcovej
i dohody,

2.3.5. v prípadoch ustanovených právnymi predpismi,
j 2.3.6.ak nastanú právně skutočnosti majúce za následok změnu v právnom postavení

j J PoisťovatePa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, změna právnej formy,
j změna v oprávneniach konať v mene PoisťovatePa) alebo akákoPvek iná změna majúca
| i priamy vplyv na plnenie zo strany PoisťovatePa, a Poisťovatel’ neoznámí tieto skutočnosti
] j Poistníkovi najneskór do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Poisťovatel’
i zodpovedá za škodu spósobenú Poistníkovi v dósledku porušenia povinnosti podPa prvej

j vety tohto bodu a Poisťovatel’ má právo odstúpiť od Rámcovej dohody. Za akúkoPvek inú
• | změnu sa považuje aj změna bankového spojenia PoisťovatePa, pričom k tejto informácii

je Poisťovatel’ povinný predložiť aj potvrdenie príslušnej banky,
| j 2.3.7.ak na miesto PoisťovatePa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva,
j \ Poisťovatel’ je oprávněný odstúpiť od Rámcovej dohody výlučné z nasledovných

dóvodov:
I 2.3.8.neposkytnutie súčinnosti PoisťovatePa, v dósledku čoho sa podstatným spósobom sťažilo

; j alebo obmedzilo plnenie povinností Poistníka podPa tejto rámcovej dohody alebo sa toto
j plnenie znemožnilo.
i
I 1
I iI



2.4. Ak zistí niektorá zo Zmluvných stráň pri plnění tejto Rámcovej dohody překážku, ktorá 
znemožňuje riadne poskytnutie služby dohodnutým spósobom, oznámi to bezodkladné druhej 
Zmluvnej straně a začne s ňou okamžité rokovať v dobrej viere na odstránení takejto překážky. 
Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnú do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, móže 
ktorákolVek Zmluvná strana od zmluvy odstúpiť.

2.5. Túto Rámcovú dohodu móže každá zo zmluvných stráň písomne vypovedať bez udania dóvodu 
s výpovědnou lehotou 2 mesiacov. Výpovědná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpověď doručená druhej zmluvnej straně.

Článok Vin.
SubdodávateFská doložka

1. PoisťovateP je oprávněný plniť túto Rámcovú dohodu aj prostredníctvom třetích subjektov, a to 
subdodávatePov, pričom PoisťovateP bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivost’ pri 
výbere subdodávatePa, ako aj za služby vykonané a zabezpečené na základe zmluvy 
o subdodávke.

2. Zoznam všetkých známých subdodávatePov v čase uzatvorenia tejto Rámcovej dohody, vrátane 
údajov o osobě oprávnenej konať za subdodávatePa v rozsahu měno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia, je uvedený v Prílohe č. 4 tejto Rámcovej dohody.

3. AkákoPvek změna a/alebo doplnenie subdodávatePa podlieha schváleniu Poistníkom, ktorý 
takýto súhlas bez závažného dóvodu neodoprie. O súhlas v zmysle predchádzajúcej vety je 
PoisťovateP povinný požiadať Poistníka najneskór 5 (pať) dní před plánovaným použitím 
nového subdodávatePa.

4. PoisťovateP je povinný zabezpečit’, aby jeho subdodávatelia a subdodávatelia v zmysle zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov veřejného sektora a o zmene a doplnění niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z,“), ktorým v súvislosti s touto Rámcovou dohodou 
vznikla povinnosť zápisu do Registra partnerov veřejného sektora (ďalej len ,,Register“) 
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z., holi riadne, včas a po celu dobu trvania tejto Rámcovej 
dohody zapísaný do Registra.

5. Za účelom kontroly plnenia povinnosti PoisťovatePa v zmysle bodu 4 tohto článku Rámcovej 
dohody je PoisťovateP povinný kedykoPvek na výzvu Poistníka bezodkladné, najneskór však do 
3 (troch) pracovných dní, předložit’ Poistníkovi všetky zmluvy so subdodávatePmi 
identifikovanými v Prílohe č. 4 Rámcovej dohody, resp. následné doplněnými/ změněnými 
postupom podPa bodu 3 tohto článku Rámcovej dohody, a zároveň predložiť zoznam všetkých 
subdodávatePov, ktorí naplňajú defíničné znaky partnera veřejného sektora zákona č. 315/2016 
Z. z., v dósledku ich participácie na plnění tejto Rámcovej dohody. Za úplnost’ a pravdivost’ 
poskytnutých údajov nesie plnú zodpovědnost’ PoisťovateP.

6. V případe ak Poisťovatel’ poruší povinnosť podPa bodu 4 tohto článku Rámcovej dohody, a teda 
bude táto Rámcová dohoda, plněná subdodávatePmi (resp. budú na jej plnění participovať 
subdodávatelia), ktorí si riadne nesplnili svoju zákonnú povinnosť zápisu do Registra (resp. jeho 
udržiavania), má Poistník právo na zmluvnú pokutu od PoisťovatePa vo výške 5.000,- € (slovom 
paťtisíc eur), a to za každého subdodávatePa a subdodávatePa v zmysle zákona č. 315/2016 Z. 
z., ktorý sa riadne a včas nezapíše do Registra, resp. bude z Registra vymazaný.



7. Pre zamedzenie pochybností, v případe aktualizácie Přílohy č, 4, t. j. změna údajov v zozname 
subdodávatePov, resp. změna a/alebo doplnenie subdodávateFa, ako ani v případe aktualizácie 
Přílohy č. 4, nie je potřebné vyhotovit’ dodatok k tejto Rámcovej dohodě.

Článok IX.
Závěrečné ustanovenia

1. Rámcová dohoda nadobúda platnost’ dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost’ 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

2. Jednotlivé ustanovenia tejto Rámcovej dohody móžu byť měněné, doplňované, resp. rušené písomnou
formou číslovaných dodatkov podpísané obidvomi zmluvnými stranami. AkékolVek změny a/alebo 
dodatky k tejto zmluve musia byť v súlade so zákonom o VO.

3. Rámcová dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávatel’ obdrží 2 rovnopisy, 
Poskytovatel’ obdrží 2 rovnopisy a Sprostredkovatel’ 1 rovnopis Rámcovej dohody.

4. Právně vzťahy zmluvných stráň vzniknuté na základe tejto Rámcovej dohody ako aj na základe 
čiastkových Poistných zmlúv sa riadia slovenským právnym poriadkom a případné spory 
z poistenia budú rozhodovat’ příslušné sudy SR.

5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že finančné sprostredkovanie v zmysle ust. § 2 zákona č. 
186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní afmančnom poradenstve aozmene a doplnění 
niektorých zákonov v znění neskorších predpisov vykonává pre poistníka/ poisteného pri tejto 
rámcovej dohodě a poistných zmluvách uzatvorených na základe tejto rámcovej dohody (ďalej 
spolu len „poistnej zmluve“) samostatný finančný agent. Samostatného fmančného agenta oznámí 
poistník úspěšnému uchádzačovi. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že správa tejto rámcovej 
dohody, poistnej zmluvy a likvidách poistných událostí z tejto poistnej zmluvy bude realizovaná 
pre poistníka/poisteného výlučné prostredníctvom samostatného fmančného agenta.

6. Poisťovatel’ nie je oprávněný postúpiť pohPadávky z Rámcovej dohody v zmysle § 524 anasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znění neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Poistníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené 
pohPadávky Druhej zmluvnej strany v rozpore s dohodou Poistníka podPa predchádzajúcej vety, 
bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Poistníka je zároveň platný len za 
podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas předsedu Trenčianskeho 
samosprávného kraja.



7. Přílohami tejto dohody sú:

Příloha č. 1 - Zoznam poistených organizaci! v zríaďovatel’skej posobnosti Trenčianskeho 
samosprávného kraja

Příloha č. 2 - Tabul’ka č. 1 Prehl’ad poistných súm a spoluúčastí
Příloha č. 3 - Všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania poisťovatel’a
Příloha č. 4 - Zoznam subdodávatePov

V Bratislavě, dňa 

Za Poskytovateli:

V Trenčíne dňa... 

Za Objednávateli:

fj

É

tcooperafžwaA
VIENNA INSUKANCE GROUP _ _ _ _ _ _ _ _

KOOPERATIVApoielovňa, n s v.snna lncui<ww Group) 9
______ AGFMTURA PRF MAKLEROV'_ _ _ _ _ _ _ _ _

PgllIS lOvVlif I, VtllfiOřikB~Í00/A. IS31 04 Bfr.fi.-I ivn____

Jakub Janso
n® základe Oprávnenia konať 
za spoločnosť

1

Ing. Jaroslav Baška 
předseda

Kamila Backoýá 
na základe Oprávnenia konať 
za spoločnosť



Zoznam poistenych organizaci! v zriaďovatelskej působnosti Trenčianskeho samosprávného kraja
Příloha č 1

Organizácie v zriaďovateťskej posobnosti Trenčianskeho samosprávného kraja

Porč IČO Obchodné měno (aktuálny názov organizácie) Adresa sídla (ulica, číslo, PSČ, město) Okres
Číslo účtu pre úhradu 

poistného plnema 
(kód banky 8180)

1 36126624 Trenčiansky samosprávný kraj (skratka TSK) Kdolnei stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Trenčín 7000504489
2 37915568 Sprava ciest Trenčianskeho samosprávného kraja (skratka SC TSK) Brmanska ulica 3, 911 05 Trenčín Trenčín 7000510168
3 17335795 Nemocmca s poliklinikou Prievidza so sídlom v Boimciach Nemocnična 2, 972 01 Bomice Prievidza 7000510360
4 00610411 Nemocnica s poliklinikou Považska Bystrica Nemocmčna 986, 017 26 Považska Bystrica Považska Bystrica 7000510467
5 00610721 Nemocmca s poliklinikou Myiava Staromviavska 59, 907 01 Myjava Mviava 7000510627
6 34059105 Hvězdáren v Partizanskom Male Bielice 177, 958 04 Partizanske Partizanske 7000510715
7 34059199 Trenčianske muzeum v Trenčíne Mierove namestie č 46, 911 01 Trenčín Trenčín 7000510803
8 34059202 Galeria Miloša Alexandra Bazovskeho v Trenčíne Palackeho27, 911 01 Trenčín Trenčín 7000511187
9 34059130 Homomtrianske muzeum v Prievidzi Košovska cesta 9, 971 01 Prievidza Prievidza 7000511101

10 34059041 Vlastivědně muzeum v Považskei Bystrici Ulica slovenských partizanov 1132/52, 017 01 Považska Bystrica Považska Bystrica 7000511048
11 34059172 Trenčianske osvětově středisko v Trenčíne K dolnei stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Trenčín 7000510977
12 34059113 Reqionalne kultúrne centrum v Prievidzi Zahradnička 19, 971 01 Prievidza Prievidza 7000510918
13 34059067 Považske osvětově středisko v Považskei Bystrici Ulica slovenských partizanov 1132/52, 017 01 Považska Bystrica Považska Bystrica 7000510723
14 34056335 Centrum tradičnei kultury v Mviave Partizanska 290/17, 907 01 Myjava Myiava 7000510520
15 35629011 Vereina kmžmca Michala Rešetku v Trenčíne Hasičská ul 1, 911 82 Trenčín Trenčín 7000510416
16 34059121 Hornonitrianska kmžmca v Prievidzi Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza Prievidza 7000510248
17 34059059 Považska kmžmca v Považskei Bystrici Ulica Šturova 41/14, 017 45 Považska Bystrica Považska Bystrica 7000510109
18 00161381 Středná priemyselna škola, Ul SNP 413/8, Myiava (skrateny nazov "SPS Myjava") Ul SNP 413/8, 907 01 Myjava Myjava 7000509925

19
42152551 Spojena škola, Rastislavova 332, Nováky s orgamzačnymi zložkami Středná odborná škola, Rastislavova 

332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky (skrateny nazov "Spojena škola Nováky”)
Rastislavova 332, 972 71 Nováky Prievidza 7000509490

20 00158577
Středná odborná škola obchodu a služieb, Nabrežie J Kalinčiaka 1, Prievidza (skrateny nazov "SOS 
obchodu a služieb Prievidza")

Nabrežie J Kalinčiaka 1,971 01 Prievidza Prievidza 7000509255

21 00158569
Středná odborná škola obchodu a služieb, Ul 1 maja 1264, Puchov (skrateny nazov "SOS obchodu a 
služieb Puchov")

Ul 1 maja 1264, 020 01 Púchov Puchov 7000509036

22 00351806
Středná odborná škola obchodu a služieb, Ul P Jilemnického 24, Trenčín (skrateny nazov "SOS obchodu a 
služieb Trenčín")

Ul P Jilemnického 24,912 50 Trenčín Trenčín 7000508965

23 00893111
Středná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nove Město nad Vahom (skrateny nazov" 
SOŠ obchodu a služieb Nove Město nad Vahom") Piešťanská 2262/80, 915 01 Nove Město nad Vahom Nove Město nad Vahom 7000508594

24 00161403
Středná priemyselna škola, Bzinska 11, Nove Město nad Vahom (skrateny nazov "SPS Nove Město nad 
Vahom")

Bzinska 11,915 01 Nove Město nad Vahom Nove Město nad Vahom 7000508404

25 00894907
Středná odborná škola sklářská, Suhradka 193, Ledmcke Rovné (skrateny nazov "SOS sklářská Ledmcke 
Rovné") Suhradka 193, 020 61 Ledmcke Rovné Púchov 7000508180

26 00159298 Středná odborná škola, Pruské 294, Pruské (skrateny nazov "SOS Pruské") Pruské 294, 018 52 Pruské Nava 7000507946

27 17050561
Středná odborná škola strojnická, Sportovcov 341/2, Považska Bystrica (skratený nazov "SOS strojnická 
Považska Bystrica")

Sportovcov 341/2, 017 49 Považska Bystrica Považska Bystrica 7000507460

28 00893188 Středná odborná škola, Sportova 675, Stara Tura (skrateny nazov "SOS Stara Tura") Sportova 675, 916 01 Stara Tura Nove Město nad Vahom 7000507284
29 17053668 Středná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín (skratený nazov "SOS Trenčín") Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín Trenčín 7000507049
30 34074953 Jazyková škola, 1 maja 2, Trenčín (skrateny nazov "Jazyková škola Trenčín") 1 maia2, 911 35 Trenčín Trenčín 7000506804
31 42024471 Středná odborná škola, Lipová 8, Handlova (skrateny nazov "SOS Handlova") Lipová 8, 972 51 Handlova Prievidza 7000506329
32 00632066 Středná odborná škola, I Krásku 491, Puchov (skrateny nazov "SOS Puchov") I Krásku 491,020 32 Puchov Puchov 7000506118

33 37922467
Středná priemyselna škola stavebná Emila Belluša, Stamčna 4, Trenčín (skrateny nazov "SPS stavebná 
Emila Belluša Trenčín") Stamčna 4, 911 05 Trenčín Trenčín 7000505924

34 37922459
Středná odborná škola strojnická, Partizanska cesta 76, Banovce nad Bebravou (skrateny nazov "SOS 
stroimcka Banovce nad Bebravou") Partizanska cesta 76, 957 01 Banovce nad Bebravou Banovce nad Bebravou 7000505684

35 42026407 Středná odborná škola, T Vansovei 32, Prievidza (skrateny nazov "SOŠ Prievidza") T Vansovej 32, 971 01 Prievidza Prievidza 7000505406

36 42026393
Středná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubmca nad Vahom (skrateny nazov "SOS Dubmca nad 
Vahom") Bratislavská 439/18, 018 41 Dubmca nad Vahom ilava 7000505078

37 42141443 Středná odborná škola, Ul slovenských partizanov 1129/49, Považska Bystrica (skrateny nazov "SOŠ 
Považska Bystrica")

Ul slovenských partizanov 1129/49, 017 01 Považska Bystrica Považska Bystrica 7000504665

38 50424891 Středná odborná škola Jana Antonína Batu, Namestie SNP 5, Partizanske (skr nazov "SOŠ Jana Antonína 
Baťu Partizanske")

Namestie SNP 5, 958 23 Partizanske Partizanske 7000559332

39 00596680 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myiava (skratený nazov "Gymnázium Myiava") Jablonská 301/5, 907 01 Myjava Myiava 7000504534
40 00160768 Gymnázium, Ul 1 maia 905, Puchov (skrateny názov "Gymnázium Puchov") Ul 1 maja 905, 020 15 Púchov Puchov 7000504673

41 17050227 Gymnázium Janka Jesenského, Radlinskeho 665/2, Banovce nad Bebravou (skrateny nazov "Gymnázium 
Banovce nad Bebravou") Radlinskeho 665/2, 957 01 Banovce nad Bebravou Banovce nad Bebravou 7000504788

42 00160296 Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizanske (skrateny nazov "Gymnázium Partizanske") Komenského 2/1074, 958 01 Partizanske Partizanske 7000504921
43 00160601 Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlova (skrateny nazov "Gymnázium Handlová') Lipová 15, 972 51 Handlova Prievizda 7000505086



44 00160270 Gymnázium M R Štefamka, Športova41, Nove Město nad Vahom (skrateny nazov "Gymnázium Nove Športova 41,915 01 Nove Město nad Vahom Nove Město nad Vahom 7000505182

45 00160458 Gymnázium Ludovita Stura, Ul 1 maja 170/2, Trenčín (skrateny nazov Gymnázium Trenčín") Ul 1 maja 170/2, 911 35 Trehčin J Trenčín 7000505270

46 00160750
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerskeho, Matice síovenskej 16, Prievidza (skrateny nazov 
"Gymnázium Prievidza”)

Matice síovenskej 16, 971 01 Prievidza Prievidza 7000505385

47 00160741 Gymnázium, Školská 234/8, Považska Bystrica (skrateny nazov "Gymnázium Považska Bystrica”) Školská 234/8, 017 01 Považska Bystrica Považska Bystrica 7000505510
48 00160628 Gymnázium, Školská 2, Dubmca nad Vahom (skratený nazov "Gymnázium Dubmca nad Vahom") Školská 2, 018 41 Dubmca nad Vahom llava 7000505641
49 00161438 Středná umelecka škola, Stamčna 8, Trenčín (skrateny nazov "SUŠ Trenčín") Stamčna 8, 911 05 Trenčín T renčin 7000505756

50 00161586 Středná priemyselna škola, Obrancov mieru 343/1, Dubmca nad Vahom (skratený nazov "SPŠ Dubmca nad 
Vahom")

Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubmca nad Vahom llava 7000505844

51 00161594 Středná priemyselna škola, Ul slovenských partizanov 1132/52, Považska Bystrica (skratený nazov "SPŠ 
Považska Bystrica")

Ul slovenských partizanov 1132/52, 017 01 Považska Bystrica Považska Bystrica 7000505983

52 00162086 Obchodná akademia, Jesenského 259/6, Považska Bystrica (skrateny nazov ”OA Považska Bystrica") Jesenského 259/6,017 44 Považska Bystrica Považska Bystrica 7000506142

53 00162094 Obchodná akademia, F Madvu 2, Prievidza (skratený nazov "OA Prievidza") F Madvu 2, 971 29 Prievdza Prievidza 7000506302
54 00161993 Obchodná akademia Milana Hodžu, M Razusa 1, Trenčín (skratený nazov "OA Trenčín") M Razusa 1, 911 29 Trenčín Trenčín 7000506484
55 00515159 Středná športova škola, Stamčna 6, Trenčín (skratený nazov "SŠŠ Trenčín") Stamčna 6, 911 05 Trenčín Trenčín 7000506580
56 34056149 Krajské centrum vďneho času, Pod Sokohcami 14, Trenčín (skratený nazov "KCVČ Trenčín") Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín Trenčín 7000506660
57 00607363 Středná zdravotnická škola,Verkomoravska 14, Trenčín (skrateny nazov "SZŠ Trenčín") Verkomoravska 14,911 34 Trenčín Trenčín 7000506716

58 00607002 Středná zdravotnická škola, Školská 230, Považska Bystrica (skrateny nazov "SZŠ Považska Bystrica") Školská 230, 017 01 Považska Bystrica Považska Bystrica 7000506855

59 30999847 Centrum socialnych služieb - Banovce nad Bebravou (skratka CSS - Banovce nad Bebravou) ul Textilna č 900, 957 01 Banovce nad Bebravou Banovce nad Bebravou 7000507073
60 31118682 Centrum socialnych služieb - DOMOV JAVORINA (skratka CSS - DOMOV JAVORINA) Bzmce pod Javorinou č 344, 916 11 Nove Město nad Vahom 7000507145
61 00632384 Centrum socialnych služieb - AVE (skratka CSS - AVE) ul Športovcov 671/23, 018 41 Dubmca nad Vahom llava 7000507305
62 31822665 Centrum socialnych služieb - LIPOVEC (skratka CSS - LIPOVEC) ul Školská 806/3, 914 42 HorneSrme Trenčín 7000507436
63 00227404 Centrum socialnych služieb - LÍPA (skratka CSS - LÍPA) 913 04 Kostolna - Zariečie č 10 Trenčín 7000507540
64 00630250 Centrum socialnych služieb - Ledmcke Rovné (skratka CSS - Ledmcke Rovné) Medňanska 80, 020 61 Ledmcke Rovné llava 7000507700
65 00596264 Centrum socialnych služieb - Jesienka (skratka CSS - Jesienka) Staromyjavska č 77, 907 01 Myjava Myiava 7000514011
66 00648710 Centrum socialnych služieb - Bónk (skratka CSS - Bořík) Žita 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno Prievidza 7000507890
67 34011641 Centrum socialnych služieb - Nova Bošaca (skratka CSS - Nova Bošaca) 913 08 Nova Bošaca 68 Nove Město nad Vahom 7000508017
68 00356883 Centrum socialnych služieb - Partizanske (skratka CSS - Partizanske) Škultetyho 653/20, 958 01 Partizanske Partizanske 7000508252
69 00632350 Centrum socialnych služieb - BYSTRIČAN (skratka CSS - BYSTRIČAN) 017 01 Považska Bystrica, Zakvašov 1935/453 Považska Bystrica 7000508332
70 00632368 Centrum socialnych služieb - KOLONKA (skratka CSS - KOLONKA) ul J Smreka 486, 020 01 Puchov - Kolonka Puchov 7000508463
71 17066913 Centrum socialnych služieb - Chmehnec (skratka CSS - Chmehnec) Hoštinska č 1620, 020 01 Púchov Puchov 7000508607
72 34056505 Centrum socialnych služieb - Juh (skratka CSS - Juh) Liptovská 10, 911 08 Trenčín Trenčín 7000508711
73 00596175 Domov socialnych služieb - Adamovske Kochanovce (skratka DSS Adamovské Kochanovce) 913 05 Adamovske Kochanovce 122 Trenčín 7000508877
74 00632414 Centrum socialnych služieb - NADEJ (skratka CSS - NADEJ) 018 21 Dolný Lieskov č 197 Považska Bystrica 7000509052
75 00628115 Domov socialnych služieb - Puchov - Nosíce (skratka DSS Puchov - Nosíce) 020 01 Puchov - Nosíce 57 Puchov 7000509124
76 35653655 HUMANITY - Centrum socialnei pomoci (skratka HUMANITY - CSP Verka Lehótka) ul Vimčnač 17, 97101 Prievidza V, časť Vel’ka Lehótka Prievidza 7000509247
77 00648701 Centrum socialnych služieb - DOMINO (skratka CSS - DOMINO) Veternač 11,97101 Prievidza Prievidza 7000509538
78 00632392 Centrum socialnych služieb - LUČ (skratka CSS - LUČ) 018 52 Pruské č 399 llava 7000509618
79 00632406 Centrum socialnych služieb - SLOVEN (skratka CSS SLOVEN) 018 54 Slavnica68 llava 7000509677
80 00351741 Centrum socialnych služieb - DÉMY (skratka CSS - DÉMY) Biskupicka 46, 911 04 Tremčn Trenčín 7000509757

81 00351725 Domov socialnych služieb - Zemianske Podhradie (skratka DSS - Zemianske Podhradie) 913 07 Zemianske Podhradie 6 4 Nove Město nad Vahom 7000509861

82 42017769 Centrum socialnych služieb v Novom Meste nad Vahom 915 01 Nove Město nad Vahom, ul Bernolakova č 14/604 Nove Město nad Vahom 7000509984



Příloha č. 2

Havarijně poistenie motorových vozidiel - PrehPad poistnýc i súm a spoluúčastí

Predmet poistenia Počet Poistná suma Spósob poistenia Spoluúčast’ Roč. sadzba v %o Ročné poistné v €

osobné a úžitkové motorové vozidlá do 
3,5 t 42 1402 000,00 € nová cena 5%, min. 65,00 € 17,00 23 834,00 €
nákladné motorové vozidlá nad 3,51, 
traktory a přípojné vozidlá 56 10 350 000,00 € nová cena 5%, min. 165,00 € 15,00 155 250,00 €

179 084,00 €

179 084,00 €ROCNE POISTNE SPOLU:

POISTNE SPOLU ZA 4 ROKY : 716 336,00 €



Kooperativa XL
VIENNA INSURANCE GROUP

KOOPERATIVA poisťovňa, a s Vienna Insurance Group 
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenska republika 
IČO 00 585 441, DIČ 2020527300, IČ DPH SK7020000746 
Spolocnosťje členom skupiny pre DPH
Registracia Obchodný register Okresneho sudu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č 79/B
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VSEOBECNE POSST PEfc PCSSTENIE MAJETKU
orřivmcHvch osós a potoka-<.c.:*oh %aclcycr osob

v*-oc-te ,tí.užncv^nid

1 Zmluvné poisteme majetku, ktoré uzaviera KOOPERATIVA 
poisťovňa, as Vienna Insurance Group (ďalej len 
„KOOPERATIVA"), upravujú příslušné ustanovema Občían- 
skeho zákonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky pre 
poisteme majetku č 106 (ďalej len „VPP MP 106"), pří
slušné osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP"), 
příslušné zmluvné dojednama a poistná zmluva

2 Uvedené poistné podmienky sú súčastbú poistnej zmluvy

Čt ÁNOK íi 
Fredmet poistené

1 Poisteme sa vztahuje na hnutelný alebo nehnuteíný maje- 
tok, bližšíe určený a specifikovaný v poistnej zmluve alebo 
jej přílohách, ktorý me je vyléčený v týchto VPPM 106 
alebo v příslušných OPP

2 Poistiť je možné věci, ktoré fyzická alebo právnická osoba
a) má vo vlastníctve alebo v správě,
b) oprávněně má u seba,
c) užívá na základe písomnej dohody, ak je podlá nej 

povinná užívaná vec opravit', zaobstarať vec novů 
alebo poskytnut’ peňažnú náhradu, ak bude vec po- 
škodená, zničená, odcudzená alebo stratená,

d) převzala pri poskytovaní služby na základe platnej 
zmluvy (cudzie věci převzaté)

3 Věci podá bodu 2 sú predmetom poistema, len ak
a) bolí odovzdané do riadneho užívama na základe napr 

kolaudačného rozhodnutia alebo na základe úspěš
ného absolvovama preberacích testov,

b) v čase uzatvorema poistema, ako aj čase vzniku poist
nej události vyhovujú příslušným bezpečnostným 
a technickým normám, sú v prevádzkyschopnom 
stave, nadne udržiavané,

c) ich poistený riadne využívá na mieste poistema na 
účely, pre ktoré sú dané predmety určené

Ustanovema podá písmena a), b), c) sa nevztáhujú na 
predmety poistema počas doby vykonávama stavebno- 
montážnej činnosti na týchto predmetoch (napr počas 
výstavby, rekonštrukcie, přestavby, přístavby alebo nad
stavby)

4 Poistiť je možné vec jednotlivo určená, výběr alebo súbor 
věcí” Určené věci, výběr věcí alebo súbor věcí, na ktoré sa 
poisteme vztahuje, sú vymedzené v poistnej zmluve (ďalej 
len „poistené věci")

5 Ak bolo dojednané poisteme súboru věcí, vztahuje sa 
poisteme aj na věci, ktoré sa stali súčastbú poisteného 
súboru až po uzavretí poistnej zmluvy Věci, ktoré v prie- 
behu trvama poistema přestali byť súčastbú súboru, 
prestávajú byť poistené okamihom svojho vyradema zo 
súboru

6 Predmetom poistema sú v poistnej zmluve predmety ako
a) budovy, stavby, haly a ich súčasti,
b) výrobné a prevádzkovo-obchodné zariadema, tj hnu- 

teťný hmotný majetok, ktorý poistený používá na za
bezpečena plynulého chodu svojej prevádzky (napr 
výpočtová a kancelářská technika, stroje, přístroje 
a zariadema, inventář, dopravné prostriedky bez EČV),

c) zásoby, tj skladovaný materiál, suroviny, palivo ur
čené na výrobu, nedokončená výroba - polotovary 
vástnej výroby (okrem nedokončenej stavebnej vý
roby), hotové výrobky a tovar, s ktorým poistený ob
choduje Za zásoby sa nepovažujú predmety poiste- 
ma uvedené v bode 7,

d) sklo, ktorého poistením je kryté nepředvídané a náhle 
poškodeme, ktoré obmedzuje, alebo vylučuje jeho 
funkčnost', tj lom skla Za rozbitie ská sa považuje 
každá náhodná událost, ktorá me je vo VPPM 106, 
OPP alebo v poistnej zmluve vylúčená,

e) stavebné úpravy, súčasti stavby, číže prvky, ktoré 
upravujú priestory na chod prevádzky, ako napr 
priečky, sanita, nátěry, maíovky, obklady, dlažby 
a pod Poisteme takýchto predmetov sa dojednává 
v tých prípadoch, ak poistený me je vlastníkom, ale 
nájomníkom budovy, resp časti budovy

7 Ak je v zmluve výslovné dojednané, poisteme sa vztahuje 
aj na
a) pemaze,
b) cenné věci,
c) vkladné a šekové knížky, platobné karty a iné po

dobné dokumenty, cenné papiere,
d) ceniny,
e) věci zvláštnej hodnoty,
f) písomnosti, plány, obchodné knihy a podobnú doku- 

mentáciu, kartotéky, výkresy, nosiče,
g) vzorky, názorné modely, prototypy a predmety na vý

stavy
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Na věci uvedené v tomto odseku pod písm a) až g) sa 
poisteme vztahuje za předpokladu, že sú uložené v súlade 
so Zmluvnými dojednamami pre poisteme věci pre případ 
odcudzema alebo vandalizmu - spósoby zabezpečema

8 Všetky ustanovema tohto článku móžu byť upravené, dopl
něné alebo pozměněné poistnou zmluvou

ČLÁNOK til
Poistné izíká

Poisteme je možné dojednat' pre poškodeme, zmčeme, odcu- 
dzeme alebo stratu poistených věcí jednotlivými rizikami, resp 
skupinami rizik uvedenými v příslušných OPP Poisteme sa 
vztahuje len na jednotlivé riziká, resp skupiny rizik, ktorých 
poisteme je dojednané v poistnej zmluve

ČLÁNOK IV 
Výluky z poistenia

1 Poisteme sa nevztahuje na
a) škody vzniknuté následkom vojnových událostí (bez 

ohíadu nato, či bola vojna vyhlášená, alebo me), invá- 
zie, aktu zahramčného nepriateístva, občíanskej vojny, 
následkom zásahu vojenskej či inej ozbrojenej moci, 
zabavema, rekvirácie pre vojenské účely alebo činov 
osob jednajúcich zákerne alebo v mene alebo v spo
jení s nějakou politickou orgamzáciou, vzbury, občían- 
ske nepokoje, rebélie, povstama, revolúcie alebo 
iných hromadných násilných nepokojov, štrajkov, vý
luky z práce,

b) škody vzniknuté následkom teroristických akcií (tj 
násilných politicky, sociálně, ideologicky alebo nábo
žensky motivovaných konaní, alebo iných podobných 
pohnútok),

c) škody vzniknuté následkom posobema jadrovej ener
gie, t j škody vzniknuté
ca) z lomzujúceho žiarema alebo kontamináciou 

radioaktivitou z jádrového paliva alebo jádrového 
odpadu alebo zo spafovama jádrového paliva,

cb) z rádioaktívnych, toxických alebo inak riskaní- 
ných alebo kontaminujúcich vlastností nukleár- 
neho zariadema, reaktoru alebo nukleárnej mon
táže alebo nukleárneho komponentu,

cc) z posobema zbraně využívajúcej atomové alebo 
nukleárně štiepeme, syntézu alebo inú podobná 
reakciu, rádioaktívne sily alebo materiály,

d) škody vzniknuté ťažbou, výrobou, spracovaním azbes
tu alebo škody vzniknuté v akejkolvek ďalšej priamej 
alebo nepriamej súvislosti s azbestom,

e) škody spósobené znečištěním, zamořením, kontami- 
náciou vrátane presakovama,

f) škody spósobené akýmkoívek rozhodnutím štátneho 
orgánu, orgánu územnej samosprávy alebo súdnym 
rozhodnutím (alebo inými úradnými opatremami), 
uskutečněnými na iné účely než na obmedzeme poist
nej události,

g) poškodeme, zmčeme, stratu, deformáciu, vymazame, 
změnu, skresleme alebo inú škodu na elektronických 
dátach z akejkolvek příčiny (napr v dósledku počíta
čového virusu, počítačového podvodu, počítačové) 
kriminality),

h) v dósledku straty, změny, poškodema, znížema funkč
nosti, dostupnosti alebo činnosti počítačového sys
tému, programu, softvéru,

i) škody na poistenom majetku spósobené úmyselným 
konáním alebo vědomou nedbanlivostbu poistníka, 
resp poisteného, jeho zástupcov či splnomocnencov, 
ako aj osoby poistníkovi, resp poistenému blízkej 
alebo konajúcej na ich pokyn,

j) čisté fmančné škody,
k) penále, zmluvné pokuty, úroky z omeškama, akékoí- 

vek mé sankcie, záruky/garancie (napr fmančného 
plnema, vykonama alebo výrobné, produktové zá
ruky), úvěry,

l) škody spósobené spreneverou, obyčajnou krádežou 
(bez prekonama překážky),

m) škody spósobené pohybmi pódy spósobených čin
nostem člověka (napr sadaním, vibráciami),

n) následkom trvalého posobema vlhkosti, chemických, 
teplotných, mechanických a elektrických vplyvov,

o) v dósledku korózie, oxidácie, kavitácie, erózie, usade- 
nín všetkých druhov alebo únavou materiálu,

p) trvalým vplyvom prevádzky, prirodzeným opotřebová
ním alebo stárnutím, předčasným opotřebováním,

2 Poistením me je krytá majetková ujma, ktorá nastala 
v dósledku negativného posobema obchodných alebo 
podnikatelských rizik

3 Poklať to me je v poistnej zmluve výslovné dojednané, 
poisteme sa nevztahuje na
a) živé zvieratá, mikroorganizmy,
b) pozemky, rastliny a porasíy,
c) pódu, polia, vodstvo, lesy,
d) vzorky, názorné modely, prototypy,
e) škody vzniknuté pri ťažbe surovin v podzemných ba- 

mach,
f) motorové a přípojné vozidlá s přiděleným EČV alebo 

registračnou značkou, s výnimkou pracovných strojov 
s vlastným pohonom a přípojných pracovných strojov 
bez EČV,

g) kolájové vozidlá, lodě, lietadlá, případné iné predmety 
schopné pohybu v atmosféře,

h) veřejné pozemné komumkácie (vrátane podjazdov, 
nadjazdov, podchodov, nadchodov, mostov, tunelov), 
priehrady a stavby povodňovej ochrany, železmčná 
intraštruktúra, mé civilně inžimerske stavby,

i) veřejné rozvodové a distribučně siete vody, plynu, 
tepla elektřiny (liniové stavby),

j) bankové riziká BBB,
k) kontingentně poisteme (napr filmová produkcia, kon

certy),
l) majetok na otvorenom priestranstve (napr lanovky, 

otvorené, resp nezakryté sklady, parkoviská a pre- 
dajné priestory),



m) poisteme prevádzky v dósledku infekčných chorob a/ 
alebo akejkoívej formy nákazy, a to ani v případe, že 
sú súčasťou súboru věcí uvedených v článku II

GLÁNOK ¥
Úzenrá platnost' Do.sfenia, irrestc poístenia

1 Poisteme sa vztahuje na poistné události, ktoré nastanu na 
území Slovenskej republiky, ak me je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak

2 Miestom poístenia je budova, priestory alebo pozemok 
vymedzený v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym 
územím s číslom parcely Ak je v poistnej zmluve dojedna
ných viac miest poístenia, vztahuje sa poisteme na všetky 
tieto miesta poístenia

3 Poisteme sa vztahuje len na poistné události, ktoré vzmk- 
nú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto 
poístenia (adresa rizika)

1 Poistná doba, t j časový úsek od začiatku do konca trva- 
ma poístenia, je určená v poistnej zmluve Část poistnej 
doby dohodnutej v poistnej zmluve, za ktorú sa platí po
istné, je poistné obdobie Poistným obdobím je jeden rok, 
za ktorý sa považuje 365, resp 366 po sebe nasledujú- 
cich kalendárnych dní Pri krátkodobých poistemach 
(poistná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba 
a poistné obdobie totožné

2 Poisteme sa dojednává na dobu neurčitú, pokiat me je 
v poistnej zmluve uvedené inak

3 Povinnost KOOPERATIVY nahradit škodu a jej právo na 
poistné (začiatok poístenia) vznikne nultou hodinou prvé
ho dňa nasledujúceho po dm uzavretia poistnej zmluvy, ak 
nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím poist
nej zmluvy alebo neskór

4 KOOPERATIVA má právo v súvislosti so změnami pod- 
mienok rozhodujúcich pre stanoveme výšky poistného 
upravit výšku poistného k výročnému dátumu poistnej 
zmluvy Ak poistený nebude so zvýšením poistného sú- 
hlasif, móže poisteme vypovedaf odchylné od ustanovema 
§ 800 ods 1 Občíanskeho zákonníka do jedného me- 
siaca od doručema oznámema KOOPERATIVY o zvýšení 
poistného Poisteme zamkne dňom, kedy bola 
KOOPERATIVE preukázatefne doručená písomná výpo
věď zo strany poisteného

5 Poisteme zamkne
a) uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných stráň ku 

konců poistného obdobia, pričom výpověď musí byt 
doručená druhej zmluvnej straně najneskor šesťtýžd- 
ňov před koncom poistného obdobia,

c) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných stráň do 
dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, 
výpovědná lehota je osemdenná a začína plynut nul
tou hodinou dňa nasledujúceho po dm doručema vý- 
povede druhej zmluvnej straně, uplynutím výpovednej 
lehoty poisteme zamkne, pričom KOOPERATIVA má 
právo na pomernú část poistného zodpovedajúcu 
dfžke trvama poístenia,

d) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorázové 
poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa 
jeho splatnosti, poisteme zaniká uplynutím tejto lehoty,

e) lak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zapla
tené do jedného mesiaca odo dňa doručema výzvy 
KOOPERATIVY na jeho zaplateme, ak nebolo poistné 
zaplatené před doručením tejto výzvy Výzva poistitela 
musí obsahovat' upozorněme, že poisteme zamkne 
v případe jeho nezaplatema To isté platí, ak bola za- 
platená len část poistného Výzva sa považuje za do
ručená, ak ju adresát přijal, odmietol přijat’ alebo 
dňom, keď ju pošta vrátila odosielatefovi ako nedoru
čená,

f) výpoveďou jednej zo zmluvných stráň do jedného 
mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnema 
alebo jeho zamietnutia, pričom výpovědná lehota je 
osemdenná a jej uplynutím poisteme zamkne,

g) ukončením činnosti poisteného, resp poistníka, zru
šením oprávnema na podnikatelská činnost’, zámkom 
poisteného,

h) ak odpadla možnost’, že poistná událost' nastane,
i) na základe písomnej dohody KOOPERATIVY a poiste

ného, resp poistníka

6 Ak dojde v priebehu poistného obdobia k zmene sposobu 
alebo druhu podmkatetskej činnosti, ktorá má za následok 
změnu poisteného rizika, je poistený, resp poistník po
vinný bez zbytočného odkladu písomne o tejto skuteč
nosti písomne informovat' KOOPERATIVU V případe zvý- 
šema poistného rizika je KOOPERATIVA oprávněná dňom 
nasledujúcim po dm prijatia písomnej informácie o zvýšení 
poistného rizika účtovat’ zvýšené poistné, alebo do jed
ného mesiaca odo dňa, keď sa o zmene dozvěděla, pois- 
teme vypovedaf Výpovědná lehota je osemdenná, jej 
uplynutím poisteme zamkne

7 V případe vzniku poistnej události je KOOPERATIVA po- 
istnú zmluvu oprávněná vypovedaf odo dňa poskytnutia 
poistného plnema Výpovědná lehota je 30 dní a začína 
plynúf odo dňa doručema výpovede poistenému, resp 
poistníkovi na poslednú známu korešpondenčnú adresu

8 Poisteme móže zamknúť aj změnou osoby vlastníka hnu- 
teínej alebo nehnutelnej věci Poisteme zamkne aj změ
nou správy věci alebo užívama věci

9 Pri poistení věci, ktorá bola v bezpodielovom spoluvlast
nické manželov, ktoré zamklo smrťou alebo vyhlášením za 
mrtvého toho z manželov, ktorý uzavřel poistnú zmluvu 
o poistení věci, patriacej do bezpodílového spoluvlastnic
ká manželov, vstúpí do poístenia na jeho miesto ten
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z manželov, ktorý je naďalej vlastníkom alebo spoluvlastní- 2 Poistné sa určí podfa rozsahu a obsahu poistema a ohod- 
kom poistenej věci To isté platí aj o poistenom súbore notenia rizika, a to na základe poistnej hodnoty věci alebo
věcí poistnej sumy

10 Ak zamklo bezpodielové spoluvlastnicko manželov inak,
ako je uvedené v bode 9, poisteme zamkne uplynutím 3 Ak zistí ktorákolvek zo zmluvných stráň, že poistná suma 
poistného obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné překračuje poistnú hodnotu, má právo na znížeme poist-

11 Ďalšie dóvody zámku poistema dané všeobecne závaz- nej sumy i poistného
nými právnymi predpismi me sú ustanovemami tohto
článku dotknuté 4 Ak nastane poistná událost' v čase, kedy je poistník, resp

poistený v omeškaní s plátením poistného, vzniká 
KOOPERATIVE právo odpočítat'sumu zodpovedajúcu dlž- 

GtAďCN V1: nému poistnému z poistného plnema

1 Pri uzatváraní poistema je poistnou hodnotou věci jej hod
nota v čase dojednama poistema Poistná hodnota věci je 
hodnota rozhodujúca pre stanoveme poistnej sumy

2 Poistná hodnota móže byť stanovená ako
a) nová hodnota, za ktorú je možné rovnakú alebo po- 

rovnateTnú vec, slúžiacu na rovnaký účel, rovnakého 
alebo porovnatelného charakteru, typu, značky, para- 
metrov, atď, znovunadobudnúť v danom čase a na 
danom mieste (poisteme na novů hodnotu),

b) časová hodnota, ktorou je nová hodnota věci znížená 
o sumu, zodpovedajúcu stupňu opotrebema alebo 
mého znehodnotema (poisteme na časovú hodnotu),

c) iná hodnota dohodnutá v poistnej zmluve (poisteme 
na mú hodnotu)

3 Poistná hodnota zásob je suma, ktorá zodpovedá nákla- 
dom na zakúpeme alebo výrobu zásob rovnakého druhu 
a kvality v danom čase a na danom mieste, pnčom rozho- 
dujúcou je vždy mžšía suma

4 Poisteme cudzích věcí převzatých pn poskytovaní služby, 
alebo ktoré poistený převzal na základe zmluvy o sklado
vaní, uložení, úschově věci alebo zmluvy o vykonaní opráv 
alebo iných prácach a výkonoch, sa dojednává na časovú 
hodnotu

5 Celková poistná suma pre poisteme súboru alebo výběru 
věcí uvedená v poistnej zmluve je súčtom poistných súm 
jednotlivých věcí, ktoré tvoria poistený súbor alebo výběr 
Poistná suma jednotlivej poistenej věci je hornou hramcou 
poistného plnema za jednu poistnú událost’ pre túto vec

6 Poistná suma uvedená v poistnej zmluve je hornou hram- 
cou poistného plnema poisťovatefa

7 Za stanoveme poistnej sumy je zodpovědný poistník, resp 
poistený

CLANGK V!!l
Poistné

1 Poistné je zmluvná cena za poskytovaná poistnú ochranu 
a jeho výška musí byť uvedená v poistnej zmluve

5 Ak bolo poisteme dojednané na viac rokov a z toho 
dovodu bola poskytnutá zťava z poistného (dobová zláva), 
avšak z podnětu poistníka resp poisteného dojde k zruše- 
mu poistema před uplynutím dojednané) doby poistema, 
móže si KOOPERATIVA uplatňovat' vráteme poskytnutej 
dobovej zlávy

1 Okrem všetkých povinností stanovených právnymi pred- 
pismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je 
poistník, resp poistený povinný
a) umožnit’ KOOPERATIVE alebo ňou pověřeným oso

bám posúdif rozsah poistného rizika, předložit' k nahli- 
adnutiu projektová, požiarno-techmckú, účtovnú a inú 
podobnu dokumentáciu a umožnit' preskúmať činnost' 
zariadení slúžiacich na ochranu majetku, za účelom 
posúdema rozsahu poistného rizika je povinný umož
nit' KOOPERATIVE alebo ňou poverenej osobě vstup 
do poistených objektov, dalej je povinný umožnit 
KOOPERATIVE overeme správnosti výpočtu poist
ného,

b) odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky 
KOOPERATIVY, ktoré sa týkajú dojednávaného pois- 
tema a majú vplyv na uzatvoreme poistnej zmluvy 
a ohodnoteme rizika,

c) oznámit’ bez zbytočného odkladu KOOPERATIVE 
všetky změny poistema (§ 793 bod 1 Občíanskeho 
zákonníka), najma změnu prevádzkovej činnosti alebo 
zvýšeme poistného rizika bez ohládu na jeho druh 
a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšeme nastane ne
závisle od jeho vole alebo konaní,

d) oznámit' KOOPERATIVE změnu poistnej hodnoty pois
tenej věci alebo súboru, ak došlo v čase trvama pois- 
tema kjej zvýšemu o viac ako 10 %, ak nebolo v poist
nej zmluve dojednané inak, pri nesplnění tejto povin
nosti má KOOPERATIVA právo uplatnit' podpoisteme 
v zmysle čl XIV týchto VPPM 106,

e) oznámit' KOOPERATIVE, že ten istý predmet poistema 
poistil v inej poisťovm proti tomu istému poistnému ri
ziku, zároveň je povinný oznámit' KOOPERATIVE 
měno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy,

f) riadne sa starat' o údržbu poistených veď,
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g) dbať, aby poistná událost' nenastala, a vykonávat' pri- 
merané opatrema na jej odvráteme

2 Ak nastane poistná událost', je poistený, resp poistník 
okrem všetkých povinností stanovených právnyrru pred- 
pismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky 
v zákonných ako aj podzákonných právnych normách 
ďalej povinný
a) bezodkladné KOOPERATIVE oznámit' na Centrálny 

dispečing škod (0850 111 577) vznik akejkoívek po- 
istnej události najneskór do 5 pracovných dní od 
vzniku poistnej události, zároveň však najneskór do 
3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvěděl,

b) vykonat' všetky dostupné opatrema smerujúce k tomu, 
aby sa vzniknutá škoda nezvačšovala, vykonávat’ pri- 
merané opatrema na zmierneme následkov poistnej 
události, ktorá už nastala a podlá možnosti si k tomu 
vyžiadať pokyny KOOPERATIVY a postupovat' v sá- 
lade s nimi,

c) nememť stav spósobený poistnou udalosťou bez sá- 
hlasu KOOPERATIVY To neplatí, ak bolo potřebné 
z dóvodov bezpečnostných, hygienických, ekologic
kých alebo iných závažných dóvodov s opravou ma
jetku alebo odstránením jeho zvyškov začat' skór 
V týchto prípadoch je poistník, resp poistený povinný 
zabezpečit' dostatočné dókazy o rozsahu a přičme 
poškodema, napr vyšetřováním políciou alebo inými 
vyšetřovacími orgánmi, fotografickým alebo filmovým 
záznamom,

d) poskytnut' KOOPERATIVE dokaž o vzniku poistnej 
události a o rozsahu a příčině jej následkov a předložit' 
potřebné doklady, ktoré si KOOPERATIVA vyžiada 
(napr doklady preukazujúce vlastníctvo alebo opráv
něná držbu poistenej věci, účtovné doklady), najma 
však v případe, že ide o právnická osobu alebo fy
zická osobu - podmkateía, viesť áčtovná evidenciu 
poistených věcí uvedených v zmluve a táto evidenciu 
uložit' tak, aby v případe vzniku poistnej události ne
mohla byt zničená, poškodená, odcudzená alebo 
stratená spoločne s poistenými vecami,

e) umožnit' KOOPERATIVE vyhotovit' kopie dokladov, 
ktoré předložil pre zisteme okolností rozhodujácich 
pre posádeme nároku na plneme a jeho výšku, ako aj 
umožnit'vyšetřeme, ktoré je na to potřebné,

f) oznámit' bez zbytočného odkladu policii vznik poistnej 
události, ak má v súvislosti s ňou dóvodné podozre- 
me, že došlo k trestnému činu a umožnit' KOOPERA
TIVE přístup k vyšetrovaciemu spisu policie, zároveň 
je povinný oznámit' policii každá krádež alebo lápež,

g) zabezpečit voči mému právo na náhradu škody spó- 
sobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva 
a uplatnit' nárok na náhradu vzmknutej škody voči 
tomu, kto za škodu zodpovedá,

h) v případe zmčema alebo straty vkladných alebo šeko
vých kmžiek, platobných kariet a iných podobných 
dokumentov, cenných papierov a cenin neodkladné 
začat umorovame či iné podobné konáme,

i) bez zbytočného odkladu oznámit' KOOPERATIVE, že 
sa našla stratená alebo odcudzená vec, ktorej sa po

istná událost týká, poistený, resp poistník je povinný 
vrátit' KOOPERATIVE jej plneme po odpočítaní prime- 
raných nákladov na opravu tejto věci, ak sá potřebné 
na odstráneme vád, ktoré vznikli v čase, keď bol zba
vený možnosti s vecou zaobchádzať, najmenej však 
to, čo by obdržal pri předají tejto věci realizovanom 
v sáčinnosti s KOOPERATIVOU,

j) dodržiavať technické normy, ustanovema VPPM 106, 
příslušných OPP a poistnej zmluvy,

k) preukázať hodnotu poistnou udalosťou poškodených 
alebo zničených věcí (napr obstarávacie doklady, pri 
cennostiach znalecký posudok)

3 Ďalšie povinnosti poistníka, resp poisteného vyplývajáce 
z jednotlivých druhov poistema móžu byť bližšíe upravené 
v OPP a poistnej zmluve

4 Ak poistený, resp poistník porušil mektorá povinnost uve
dená v bode 1, písm a) - c) tohto článku, je KOOPERA
TIVA oprávněná poistné plneme primerane znížiť

5 Ak poistený, resp poistník porušil mektorá povinnost uve
dená v bode 1, písm f), g), a v bode 2, písm b) tohto 
článku, je KOOPERATIVA oprávněná poistné plneme pri- 
merane znížif

6 Ak poistený, resp poistník stáží KOOPERATIVE vyšetřeme 
škodovej události porušením mektorej povinnosti uvede- 
nej v bode 2 písm a), f), g), a j) tohto článku, je KOOPERA
TIVA oprávněná primerane znížiť poistné plneme

7 Ak poistený, resp poistník porušil sáčasne viac ako jednu 
z povinností uvedených v bode 1 a 2 tohto článku, ktoré 
móžu mat za následok znížeme plnema v zmysle bodov 3 
až 5 tohto článku, je KOOPERATIVA oprávněná primerane 
znížiť poistné plneme

8 Ak poistený, resp poistník porušil mektorá z povinností 
uvedených v bode 2 písm c), d), a e) tohto článku, je 
KOOPERATIVA oprávněná poistné plneme neposkytnáť

9 Ak v dósledku porušema mektorej z povinností v bode 1 
a 2 tohto článku vznikne KOOPERATIVE škoda alebo 
KOOPERATIVA vynaloží dodatočne vynaložené náklady 
(napr náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu 
proti osobě, ktorá porušením povinnosti spósobila vznik 
takej škody alebo dodatočne vynaložených nákladov

Okrem povinností stanovených všeobecne závaznými práv- 
nymi predpismi je KOOPERATIVA povinná
a) oznámit' poistníkovi, resp poistenému poistné podmienky 

týkajáce sa dojednávaného poistema,
b) umožnit' poistníkovi, resp poistenému nahliadnuť do spi

sových materiálov týkajácich sa jeho poistnej události 
a umožnit mu zabezpečit' si kópiu v stanovenom a vopred
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dohodnutom termíne,
c) vrátit' poistníkovi, resp poistenému doklady, ktoré si vy- 

žiada a ktoré me sú nutnou súčasťou spisu,
d) poskytnut' poistníkovi, resp poistenému potřebná pomoc 

na uplatněme jeho práv z poistema,
e) vykonat' vyšetřeme poistnej události bez zbytečného od

kladu, ak sa vyšetřeme nemože skončit' do 30 dní odo 
dňa, kedy sa KOOPERATIVA o poistnej události dozvě
děla, je KOOPERATIVA povinná poskytnúť poistníkovi, 
resp poistenému na písomnú žiadosť primeraný predda- 
vok na výplatu poistného plnema, ak je nesporné, že došlo 
k poistnej události, z ktorej bude plněné,

f) zachovávat' mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvie 
pri dojednávaní poistema, jeho správě a pri likvidácn poist- 
ných událostí, informáciu móže poskytnúť len so súhla- 
som poistníka, resp poisteného, alebo pokiaí tak ustano
vuje zákon

1 Pre bližšíe vymedzeme poistnej události, s ktorou je spo
jený vznik povinnosti KOOPERATIVY plmť a pre bližšíe vy- 
medzeme skutečností, za ktorých táto povinnost' nevzniká, 
ako aj pre stanoveme rozsahu poistného plnema, platia 
ustanovema OPP pre příslušný druh poistema

2 KOOPERATIVA poskytuje plneme v tuzemskej mene, ak 
me je v poistnej zmluve dohodnuté inak Pre přepočet 
cudzej měny sa použije oficiálně vyhlášený kurz Európ- 
skou centrálnou bankou ku dňu vzniku poistnej události

3 Poistná suma uvedená v poistnej zmluve je hornou hram- 
cou poistného plnema za jednu poistná událost' Ak príde 
poistnou udalosťou k poškodemu alebo zmčemu
a) poistenej časti budovy vo výlučnom vlastníctve poiste

ného, poskytne KOOPERATIVA poistné plneme do 
výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve,

b) poistených spoločných častí alebo spoločných zaria- 
dení budovy v spoluvlastníctve poisteného, poisťova- 
teí poskytne poistné plneme znížené v rovnakom po
měre, ako je spoluvlastnicky podiel poisteného na 
budově

4 KOOPERATIVA móže v odóvodnených prípadoch rozhod
ná! o poskytnutí naturálneho plnema opravou alebo výmě
nou věci Pokiaf KOOPERATIVA rozhodla o tom, že po
skytne naturálně plneme, a poistený, resp poistník na- 
priek tomu vec opravil alebo vyměnil iným spósobom, je 
KOOPERATIVA povinná plmť len vo výške, ktorá by plnila, 
keby poistený, resp poistník postupoval podlá jej poky- 
nov

5 Ak má poistený, resp poškodený subjekt pri opravě alebo 
náhradě sávisiacej s poistnou udalosťou nárok na odpo
čet dané z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), poskytne 
KOOPERATIVA plneme vo výške vyčíslenej bez DPH V pří
pade, keď poistený, resp poškodený tento nárok nemá,

poskytne KOOPERATIVA plneme vo výške vyčíslenej vrá- 
tane DPH, avšak len za podmienky, že DPH je zahrnutá 
v poistnej sumě poistenej věci uvedenej v poistnej zmluve

6 Poistné plneme při poistení na nová hodnotu
a) Ak bola poistená vec zničená, odcudzená alebo stra- 

tená, vzniká poistenému právo, aby mu KOOPERA
TIVA vyplatila sumu zodpovedajácu primeraným ná- 
kladom v čase vzniku poistnej události potřebným na 
znovunadobudnutie věci rovnakého alebo porovnatel
ného typu, druhu, kvality a parametrov, alebo nákla- 
dom, ktoré je potřebné vynaložit' na výrobu věci rovna
kého alebo porovnatelného typu, druhu, kvality a pa
rametrov (pričom platí mžšía zo sám), znížená o cenu 
případných použitelných zvyškov

b) Ak bola poistená vec poškodená, vzniká poistenému 
právo, aby mu KOOPERATIVA vyplatila sumu zodpo
vedajácu primeraným nákladom v čase vzniku poist
nej události potřebným na opravu věci, znížená o cenu 
případných použitelných zvyškov nahradzovaných 
častí poškodenej věci

c) Plneme podlá písm b) tohto bodu č 6 nesmie převý
šit'hodnotu vypočítaná podlá písm a)tohtoboduč 6

7 Poistné plneme pri poistení na časová hodnotu
a) Ak bola poistená vec zničená, odcudzená alebo stra- 

tená, vzniká poistenému právo, aby mu KOOPERA
TIVA vyplatila časová hodnotu věci v čase bez
prostředné před vzmkom poistnej události - tj sumu 
zodpovedajácu primeraným nákladom v čase vzniku 
poistnej události potřebným na znovunadobudnutie 
věci rovnakého alebo porovnatelného typu, druhu, 
kvality a parametrov, alebo nákladom, ktoré je po
třebné vynaloží! na výrobu věci rovnakého alebo po- 
rovnateťného typu, druhu, kvality a parametrov (pri
čom platí mžšía zo sám), znížená o sumu zodpoveda
jácu stupňu opotrebema alebo iného znehodnotema 
z doby před poistnou udalosťou Od takto vypočíta
ného plnema sa odpočítá cena případných použitel
ných zvyškov

b) Ak bola poistená vec poškodená, vzniká poistenému 
právo, aby mu KOOPERATIVA vyplatila sumu zodpo
vedajácu primeraným nákladom na opravu věci, ktoré 
sá v čase vzniku poistnej události obvyklé, znížená 
ošumu zodpovedajácu stupňu opotrebema alebo 
iného znehodnotema nahradzovaných častí z doby 
před poistnou udalosťou Takto stanovené plneme 
nesmie presiahnuí časová hodnotu věci v čase bez
prostředné před vzmkom poistnej události Od vypočí
taného plnema sa odpočítá cena případných použitel
ných zvyškov nahradzovaných častí

c) Plneme podlá písm b) tohto bodu č 7 nesmie převý
šit'hodnotu vypočítaná podlá písm a) tohto bodu č 7

8 KOOPERATIVA poskytne poistné plneme v novej hodnotě 
len vtedy, ak je to v poistnej zmluve dojednané a poistná 
suma bola stanovená ako nová hodnota
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9 Ak bola poškodená, zničená, odcudzená alebo stratená 
poistená vec, pre ktorú bolo dojednané poisteme na novů 
hodnotu a jej opotrebeme alebo mé znehodnoteme s pri- 
hliadnutím na případné zhodnoteme presiahlo v čase 
bezprostředné před vzmkom poistnej události 70 %, vy
platí KOOPERATIVA plneme v zmysle bodu 6 tohto článku 
maximálně do výšky časovej hodnoty (definovanej v bode 
7 tohto článku) poistenej věci v čase bezprostředné před 
vzmkom poistnej události

10 V případe, že opotrebeme alebo iné znehodnoteme pois
tenej věci v čase bezprostředné před vzmkom poistnej 
události presiahlo 70 %, KOOPERATIVA poskytne poistné 
plneme minimálně vo výške 30 % z poistnej sumy, resp 
poistnej hodnoty (platí mžšía zo súm) poistenej věci, zni
čené o hodnotu použitelných zvyškov

11 Ak bola zničená nehnutelná vec, pre ktorú bolo dojed
nané poisteme na novů hodnotu, vyplatí KOOPERATIVA 
plneme vo výške časovej hodnoty, ktorú mala nehnutelná 
vec v čase bezprostředné před vzmkom poistnej události, 
zníženú o hodnotu použitelných zvyškov Rozdiel medzi 
takto vyplateným plněním a novou hodnotou v čase vzniku 
poistnej události je KOOPERATIVA povinná vyplatit' len v 
tom případe, že poistený, resp poistník do dvoch rokov od 
poistnej události preukáže, že nehnuteínú vec opravil 
alebo znovuzriadil, alebo že tak činí Ustanoveme bodu 10 
me je týmto bodom 11 dotknuté

12 Ak došlo k poškodemu poistených zásob, vyplatí 
KOOPERATIVA sumu potrebnú v čase vzniku poistnej 
události na ich opravu alebo úpravu, zníženú o cenu 
případných použiteíných zvyškov

13 Ak došlo k zmčemu, odcudzemu alebo strate poistených 
zásob, vyplatí KOOPERATIVA sumu zodpovedajúcu nákla- 
dom na ich nové vyrobeme alebo znovuobstarame (pri- 
čom platí mžšía zo súm), ktoré by poistený vynaložil v čase 
vzniku poistnej události Od vypočítaného plnema sa od
počítá cena případných použitelných zvyškov

14 Ak došlo k poškodemu poistených cenných věcí, vyplatí 
KOOPERATIVA sumu potrebnú na ich opravu alebo úpra
vu v čase vzniku poistnej události, zníženú o cenu pří
padných použitelných zvyškov

15 Ak došlo k zmčemu, odcudzemu alebo strate cenných 
věcí, vyplatí KOOPERATIVA sumu zodpovedajúcu nákla- 
dom na ich nové vyrobeme alebo znovuobstarame (pri- 
čom platí mžšía zo súm), ktoré by poistený vynaložil v čase 
vzniku poistnej události Od vypočítaného plnema sa od
počítá cena případných použitelných zvyškov

16 Plneme KOOPERATIVY podlá bodu 12 až 15 tohto článku 
nepřevýší sumu, ktorú by poistený obdržal pri předají 
zásob alebo cenných věcí v čase bezprostredne před 
vzmkom poistnej události

17 Ak došlo k ukradnutiu peňazí, vzniká právo na plneme len 
vtedy, ak bolí ukradnuté z uzamknutej schránky v uza
mknuté) miestnosti a zabezpečené podlá Zmluvných do
jednaní - spósoby zabezpečema proti odcudzemu ZD SZ 
a spósobom dohodnutým v poistnej zmluve

18 Ak dojde k poškodemu, zmčemu, odcudzemu alebo strate 
poistených vkladných a šekových knižiek, platobných ka- 
riet a iných podobných dokumentov a cenných papierov, 
vyplatí poisťovňa sumu vynaložená na ich umoreme Ak 
bolí uvedené věci zneužité, vyplatí KOOPERATIVA sumu, o 
ktorú sa majetok poisteného týmto zneužitím zmenšil KO
OPERATIVA však nehradí ušlé úroky a ostatně ušlé vý
nosy

19 Ak dojde k poškodemu, zmčemu, odcudzemu alebo strate 
poistených cenin, vyplatí KOOPERATIVA sumu zodpove
dajúcu primeraným nákladom na ich znovuobstarame, 
najviac však sumu, ktorú by poistený obdržal pri ich pře
dají v čase bezprostredne před vzmkom poistnej události

20 Ak dojde k poškodemu, zmčemu, odcudzemu alebo strate 
poistených písomností, vyplatí KOOPERATIVA sumu zod
povedajúcu primeraným nákladom na ich opravu alebo 
znovuzriademe, ak ich poistený vynaložil Od tejto sumy sa 
odpočítá hodnota případných použitelných zvyškov Po- 
kiaí poistený vyššíe uvedené náklady nevynaložil, vyplatí 
KOOPERATIVA sumu zodpovedajúcu hodnotě materiálu

21 Ak došlo k poškodemu, zmčemu, odcudzemu alebo strate 
věcí zvláštnej hodnoty, vyplatí KOOPERATIVA sumu, zod
povedajúcu nákladom na ich uvedeme do póvodného 
stavu Ak to me je možné, vyplatí KOOPERATIVA dojed
naná poistnú sumu zníženú o hodnotu případných použi
telných zvyškov

22 Ak došlo k poškodemu alebo zmčemu budov alebo sta- 
vieb, nebude sa brat' do úvahy případná strata ich umelec- 
kej alebo historické) hodnoty

23 Ak došlo k poškodemu, zmčemu alebo ku strate poiste
ných věcí tvoriacich celok (napr súbor, zbierka), nebude 
sa brat' do úvahy znehodnoteme celku, ale iba poškode- 
me, zmčeme alebo strata jednotlivých poistených věcí

24 Zvyšky poškodenej alebo zmčenej poistenej věci zostá- 
vajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota sa odpočí
tává od poistného plnema

25 Poistné plneme je splatné do 15 dní po skončení vyšetre- 
ma nutného na zisteme rozsahu povinnosti KOOPERA
TIVY plmť

26 Ak sa KOOPERATIVA dozvie až po poistnej události, že jej 
příčinou je skutočnosť, ktorú pre vědomé, nepravdivé 
alebo neúplné odpovede nemohla zistiť pri dojednávaní 
poistema a ktorá bola pre uzavretie zmluvy podstatná, je 
oprávněná poistné plneme z poistnej zmluvy odmietnuť 
Odmietnutím poistného plnema podlá tohto odseku pois- 
teme zamkne

7
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27 Ak vznikla poistná událost' na věci poistenej na inú hod
notu, bude sa poistné plneme nadiť příslušnými ustanove
ními poistnej zmluvy

CLANOK Xil 
Pcisteníe na prvé riziko

1 Pri poistení na prvé riziko sa po dohodě oboch zmluvných 
stráň dojednává poistná suma mžšía, ako je poistná hod
nota poistbvanej věci alebo súboru věcí Tento sposob 
poistema musí byť výslovné uvedený v poistnej zmluve

2 Dojednaná poistná suma v poistení na prvé riziko je hor
nou hramcou plnema poisfovne za jednu a všetky poistné 
události vzniknuté v jednom poistnom období

CLANOK XII!
Spoluúčast

1 Poistený sa podieía na poistnom plnění dohodnutou spo- 
luúčasfou KOOPERATIVA odpočítá výšku spoluúčasti od 
celkovej výšky poistného plnema, na ktoré vzmkol nárok 
podlá všetkých podmienok poistnej zmluvy bez zohíadne- 
ma spoluúčasti Ak celková výška poistného plnema ne
přesahuje dojednané spoluúčast', KOOPERATIVA poistné 
plneme neposkytne

2 Ak sa to v poistnej zmluve dojedná, je možné použit' inte- 
grálnu spoluúčast' (tzv franšízu) V takomto případe platí, 
že ak celková výška poistného plnema nepřesahuje dojed
naná franšízu, KOOPERATIVA poistné plneme nepo
skytne Ak je poistné plneme vyššíe ako dohodnutá fran- 
šíza, poskytne KOOPERATIVA poistné plneme bez odpočí
taní výšky franšízy

3 Ak sa to v poistnej zmluve dohodne, je možné dojednat' 
spoluúčast’ s dvorná zložkami
a) s percentuálnou spoluúčasťou (počet percent z celko

vej výšky škody),
b) so stanovením mimmálnej výšky spoluúčasti v tuzem- 

skej mene
KOOPERATIVA potom pri každej poistnej události 
odpočítá z poistného plnema spoluúčast’ len podlá 
jedného z bodov a) alebo b) následovně
- poisťovňa odpočítá z poistného plnema spoluú

čast' podlá bodu a) vyjádřená v tuzemskej mene, 
ak je takto vypočítaná spoluúčast'vyšší ako spo
luúčast' podlá bodu b),

- poisťovňa odpočítá z poistného plnění spolu
účast' podlá bodu b), ak je vyšší ako spoluúčast' 
podlá bodu a) vyjádřená v tuzemskej mene

f l
^oopc-sren.e

1 Ak je v době poistnej události poistná suma poistenej věci 
nižší ako jej poistná hodnota, upraví KOOPERATIVA 
výšku poistného plnema, na ktoré vzmkol nárok podlá 
všetkých podmienok poistnej zmluvy před odpočítáním 
spoluúčasti, pomerom poistnej sumy k poistnej hodnotě

2 Ustanovení bodu 1 tohto článku KOOPERATIVA uplatní 
aj v případe, že pojde o zvláštně případy plnema

3 Ustanovení bodu 1 tohto článku sa neaplikuje pri pois
tení na prvé riziko v zmysle článku XII

CLANOK XV
Zvláštně onpatíy píniíma

1 Ak urobil poistený, resp poistník opatření, ktoré mohol 
vzhládom na okolnosti případu považovat' za nutné na 
odvráteme bezprostredne hroziacej poistnej události 
alebo na zmierneme následkov poistnej události, KOOPE
RATIVA nahradí náklady, ktoré poistený, resp poistník na 
takéto opatření vynaložil, ak bolí úměrné hodnotě poiste
nej věci alebo sumě, ktorú by bola KOOPERATIVA po
vinná plmť, ale len s jej predchádzajúcim písomným súhla- 
som Súhlas KOOPERATIVY me je vyžadovaný v případe, 
kedy poistený, resp poistník musel konat' okamžité 
a nemal dostatok času na vyžiadame tohto súhlasu Súčet 
plnema z poistnej události a plnema podlá tohto bodu 
nesmie presiahnuť dohodnuté plneme pre poistenú vec, 
ktorá bola poistnou udalosťou postihnutá

2 Poklať mal poistený, resp poistník právnu povinnost' 
zdóvodov hygienických, bezpečnostných alebo veřej
ného záujmu vykonat' opatření na odpratame zvyškov 
poistenej věci, ktorá bola poškodená alebo zničená poist
nou udalosťou, alebo pokiaí poistený, resp poistník vyna
ložil primerané náklady na demoláciu, vypratanie a odvoz 
suté, brámacej opravě alebo znovuzriademu poistenej věci 
postihnutej poistnou udalosťou, nahradí mu KOOPERA
TIVA takto vynaložené náklady Pokiaí me je v poistnej 
zmluve dojednané inak, nesmie súčet plnema z tejto poist
nej události a plneme podlá tohto bodu presiahnuť dohod
nuté plneme pre poistenú vec postihnutá poistnou udalos
ťou

3 KOOPERATIVA hradí primerané dopravné náklady súvi- 
siace s opravou věci poškodenej poistnou udalosťou do 
najbližšej vhodnej opravovne Pokiaí me je dohodnuté 
v poistnej zmluve inak, hradí sa tieto náklady vynaložené 
na dopravu věci len na území Slovenskej republiky

4 KOOPERATIVA nehradí náklady vynaložené na obvyklá 
údržbu alebo ošetřovaní poistenej věci

5 KOOPERATIVA nahradí celé náklady vynaložené na jej 
pokyn, a to i nad dohodnuté plneme



ČLÁNCK XV?
Konáme expertov / znalcov

1 Poistený, resp poistník a KOOPERATIVA sa v případe ne- 
zhody o výške plnema móžu dohodnúf, že výška plnema 
bude stanovená konáním expertov Konáme expertov 
móže byť rozšířené i na ostatně předpoklady nárokov na 
plneme

2 Zásady konama expertov
a) Každá zmluvná strana (poistený, resp poistník i KOO

PERATIVA) písomne určí jedného experta, ktorý voči 
nej nesmie mať žiadne závazky a bez meškama 
o ňom informuje druhů stranu Námietku voči osobě 
experta možno vzniesť před zahájením jeho činnosti

b) Určení experti sa dohodná na osobě tretieho experta, 
ktorý má rozhodujúci hlas v případe nezhody

c) Experti určení poisteným, resp poistníkom a KOOPE
RATIVOU spracujú oddelene znalecký posudok 
o sporných otázkách

d) Experti posudok odovzdajú zároveň poistenému, 
resp poistníkovi a KOOPERATIVE Ak sa závěry ex
pertov od seba líšia, dá KOOPERATIVA oba posudky 
expertovi s rozhodujúcim hlasom Ten rozhodne 
o sporných otázkách a odovzdá svoje rozhodnutie 
súčasne KOOPERATIVE a poistenému

e) Každá strana hradí náklady svojho experta, náklady 
na činnost' experta s rozhodujúcim hlasom sa hradla 
rovnakým dielom

3 Konáním expertov me sú dotknuté práva a povinnosti 
KOOPERATIVY a poisteného, resp poistníka stanovené 
právnymi predpismi, poistnými podmienkami, zmluvnými 
dojednamami a poistnou zmluvou

Pre účely poistema podlá týchto poistných podmienok platí
nasledujúci výklad pojmov

1 Poistník je právnická alebo fyzická osoba, ktorá 
s KOOPERATIVOU uzavřela poistnú zmluvu a je povinná 
platiť poistné

2 Poistený je právnická alebo fyzická osoba, na majetok 
ktorej sa poisteme vztahuje Poistený a poistník móžu byť 
totožnou osobou

3 Ak poistený a poistník me sú totožnou osobou, vzíahujú sa 
ustanovema týchto zmluvných dojednaní týkajúce sa 
poistníka (resp poisteného) aj na poisteného (resp poist
níka)

4 Poistné obdobie je jeden poistný rok
5 Poistný rok je obdobie dvanásť po sebe nasledujúcich 

mesiacov, ktorého začiatok připadá na výročný deň vzniku 
poistema

6 Súbor věcí tvoria jednotlivé věci, ktoré majú rovnaký 
alebo podobný charakter, alebo sú určené na rovnaký

účel Poistením me všetkých takýchto, ale len vybraných 
vyměňovaných věcí sa rozumie poisteme výběru věcí

7 Za nehnutel’né věci sa považujú budovy a ostatně stavby 
vrátane stavebných súčastí a příslušenstva

8 Za hnutefné věci sa považujú zásoby alebo ostatně hnu- 
tefné věci

9 Za ostatně hnutefné věci sa nepovažujú cennosti, cenné 
věci, věci zvláštnej hodnoty a písomnosti

10 Za budovy sa považujú objekty nehnuteíného charakteru, 
ktoré sú prevažne uzatvorené obvodovými stěnami a streš- 
nýmf konštrukciami a ktoré sú určené na to, aby chránili 
l'udí alebo věci před pósobením vonkajších vplyvov

11 Stavba je všeobecne širší technický pojem ako budova 
Za ostatně stavby sa považujú objekty nehnuteíného 
charakteru, ktoré sa od budov líšia okrem iného tým, že sú 
spravidla nezastrešené (napr oploteme, spevnené plochy, 
komumkácie, inžimerske siete)

12 Stavbami na vodných tokoch sú napr mosty, priepusty, 
hrádze, nádrže a ďalšie stavby, ktoré tvoria konštrukciu 
prietokového profilu toku alebo do tohto profilu zasahujú

13 Za stavebné súčastí budovy alebo stavby sa považujú 
věci, ktoré k nej podá svojej povahy patria a nemóžu byť 
oddělené bez toho, aby sa budova alebo stavba tým ne
znehodnotili Spravidla ide o věci, ktoré sú k budově alebo 
stavbě pevne připojené (napr okná, dveře, priečky, ob
klady, inštalácie, podlahy, mafby stien, tapety)

14 Za příslušenstvo budovy alebo stavby sa považujú věci, 
ktoré sú určené na to, aby bolí s budovou alebo stavbou 
trvale užívané a sú spravidla vo vnútri alebo vonku budovy 
alebo stavby odmontovateíne připojené (napr dřevené 
obklady stien, antény, EZS, EPS) Za příslušenstvo budovy 
sa nepovažujú vonkajšie přípojky, komumkácie, spevnené 
plochy, studné, septiky a mé stavby či zariadema mimo 
budovy

15 Za stavebné súčastí a příslušenstvo budov alebo sta- 
vieb poisťované ako samostatný predmet poistema sa 
považujú stavebné súčastí a příslušenstvo budovy zria- 
dené poistníkom, resp poisteným uvedeným v poistnej 
zmluve na vlastně náklady v cudzej budově

16 Zásoby sú materiál, tovar, nedokončená výroba (okrem 
nedokončenej stavebnej výroby), polotovary, dokončené 
výrobky Za zásoby sa nepovažujú cudzie věci, cennosti, 
cenné věci, věci zvláštnej hodnoty a písomnosti

17 Za cennosti sa považujú
a) pemaze,
b) cenné věci,
c) vkladné a šekové knížky, pátobné karty a iné po

dobné dokumenty, cenné papiere,
d) ceniny,
e) věci zvláštnej hodnoty,
f) písomnosti

18 Za ceniny sa považujú poštové známky, kolky, losy, ces
tovné lístky a kupóny MHD, dobíjacie kupóny do mobil- 
ných telefónov, dialmčné známky, stravovacie poukážky 
a pod
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19 Za pemaze sa považujú platné tuzemské a cudzozemské 
bankovky a mince

20 Za cenné věci sa považujú drahé kovy, perly drahokamy 
a predmety z nich vyrobené

21 Za věci zvláštnej hodnoty sa považujú
a) věci umeleckej hodnoty (obrazy, grafické a sochárske 

diela, výrobky zo skla, keramiky a porcelánu, ručně 
viazané koberce, gobelíny a pod), ktorých hodnota 
me je daná iba výrobnými nákladmi, ale aj uměleckou 
kvalitou a autorom diela,

b) věci historické) hodnoty, tj věci, ktorých hodnota je 
daná tým, že majú vztah k historii, historické] osobě či 
události a pod,

c) starožitnosti, tj věci spravidla staršie ako 100 rokov, 
ktoré majú tiež umeleckú hodnotu, připadne hodnotu 
unikátu,

d) zbierky
22 Za písomnosti sa považujú

a) písomnosti, plány, obchodné knihy a podobná doku- 
mentácia, kartotéky a výkresy,

b) nosiče dát a záznamy na nich uložené
23 Poistné riziko sú možné příčiny vzniku škody, ktoré sú 

upravené v osobitných poistných podmienkach, zmluv- 
ných dojednamach alebo poistnej zmluve

24 Zvýšenie poistného rizika je změna okolností a podmie- 
nok, ktoré majú vplyv na poistenú vec, pričom tieto změny 
zvyšujú pravděpodobnost' vzniku poistnej události

25 Náhodná udalosf je událost", o ktorej sa dá předpokládat', 
že v priebehu trvama poistema móže nastat', nevie sa však 
s istotou určit', kedy nastane alebo či vóbec nastane Za 
náhodná událost sa nepovažujú události, ktoré nastávajú 
opakované a z rovnakej příčiny - tzv sériové škody

26 Poistnou udalostbu sa rozumie náhodná událost', ktorá 
nastane počas trvama poistema a ktorá má za následok 
poškodeme alebo zmčeme poistenej věci, za ktoré je pois- 
fovňa povinná poskytnut' poistné plneme, tj nastane 
v dósledku poistného rizika

27 Riadne využívaný predmet poistema je taký, na ktorom 
sa vykonávajú prevádzkové a bezpečnostně skúšky, pravi
delné obhliadky a revízie, opravy, číže na ktorých sa od- 
straňujú závady a poruchy, zapříčiněné běžnou prevádz- 
kou a prirodzeným opotřebováváním

28 Škoda je fyzické poškodeme alebo zmčeme poistenej 
věci, resp majetková ujma poškodeného, ktorú možno 
objektivně vyjádřit" v pemazoch

29 Škoda spósobená úmyselne je škoda, ktorá bola spóso- 
bená úmyselným konáním alebo úmyselným opomenutím, 
ak škodca vedel, že móže spósobiť škodlivý následok 
a chcel ho spósobiť, alebo vedel, že škodlivý následok 
móže spósobiť, a pre případ, že ho spósobí, bol s tým 
uzrozumený Pri dodávkách věcí (výrobkov) alebo pri do
dávkách práč je škoda spósobená úmyselne tiež vtedy, 
keď poistený vedel alebo mohol vedieť o vadách věci (vý
robku) alebo práce

30 Poškodenie věci je změna stavu věci, ktorú objektivně je 
možné odstrámť opravou, pričom náklady na túto opravu

neprevýšia sumu zodpovedajúcu nákladom na znovuzria- 
deme rovnakej alebo porovnateínej věci, alebo taká 
změna stavu věci, ktorú objektivně opravou me je možné 
odstrámť, avšak vec je možné naďalej používat' na póvodný 
účel

31 Zničenie věci je změna stavu věci, kedy vec me je možné 
ďalej používat' na póvodný účel a póvodný účel me je 
možné prinavrátiť Za zmčenú sa považuje aj vec, pri ktorej 
by náklady na opravu presiahli sumu zodpovedajúcu ná
kladom na znovunadobudnutie rovnakej alebo porovna
teínej věci (totálna škoda)

32 Stratou věci sa rozumie stav, ked poistený nezávisle od 
svojej vole straíil možnost' s ňou disponovat’

33 Primeranými nákladmi sa rozumejú náklady, ktoré sú 
obvyklé v čase vzniku poistnej události na danom mieste 
Za primerané náklady sa nepovažujú příplatky za prácu 
nadčas, expresně příplatky, příplatky za letecké dodávky 
a pod

34 Čistá finančná škoda je peňažná škoda, ktorá me je pria- 
mym výsledkom resp následkom fyzického poškodema 
alebo zmčema majetku poisteného (tj škoda, ktorej ne- 
predchádza fyzické poškodenie alebo zmčeme poiste
ného majetku)

35 Teroristický akt je násilný akt, alebo hrozba násilia, alebo 
akt, ktorý je škodlivý íudskému životu, na majetku alebo 
infraštruktúre so zámerom alebo účinkom ovplyvmť 
akúkolVek vládu alebo dostat' veřejnost' alebo jej časť do 
strachu

1 Sfažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany pois
teného a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti 
poisťovateía v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou 
Sťažnosť musí byť podaná v písomnej formě a riadne do
ručená poisťovateíovi na adresu sídla poisťovateía alebo 
na ktorékoívek obchodné miesto poisťovateía

2 Zo sťažnosti musí byť zřejmé, kto ju podává, akej věci sa 
týká, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa stěžovatel' 
domáhá a musí byť síažovateíom podpísaná

3 Poisťovatef písomne poskytne stěžovatelovi mformácie 
o postupe pri vybavovaní sfažností a potvrdí doručeme 
sťažnosti, ak o to stěžovatel' požiada

4 Stěžovatel' je povinný na požiadame poisťovateía doložit' 
bez zbytečného odkladu požadované doklady k podanej 
sfažností Ak sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti 
alebo stěžovatel' nedoloží doklady, poisťovatef je opráv
něný vyzvat' a upozornit sťažovateía, že v případe, ak v sta
nové nej lehote nedoplní, připadne neopraví požadované 
náležitosti a doklady, nebude možné vybavovame sfaž- 
nosti ukončit' a sťažnosť bude odložená
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5 Poisíovatel' je povinný síažnosí prešetrií a informovat' sía- 
žovatefa o spósobe vybavema jeho sťažnosti bez zbyteč
ného odkladu, najneskór do 30 dní odo dňa jej doručema 
Ak si vybaveme sfažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je 
možné lehotu podfa predchádzajúcej vety predlžiť, najviac 
o 30 dní, o čom bude sťažovatef bezodkladné upovedo- 
mený Sťažnosť sa považuje za vybavené, ak bol sťažova- 
tef informovaný o výsledku prešetrema sfažnosti

6 Opakovaná sťažnosť a dalšia opakovaná sťažnosť je sťaž
nosť toho istého sťažovateía, v tej istej věci, ak v nej neu- 
vádza nové skutečnosti

7 Pri opakovanej sťažnosti poisťovatef překontroluje správ
nost' vybavema predchádzajúcej sťažnosti Ak bola pred- 
chádzajúca sťažnosť vybavená správné, poisťovatef túto 
skutečnost' oznámí sťažovatefovi Ak sa překontrolováním 
vybavema predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vyba
vená správné, poisťovatef opakované sťažnosť prošetří 
a vybaví

8 V případe nespokojnosti sťažovatefa s vybavením jeho 
sťažnosti má sfažovatef možnost’ obrátit' sa na Národné 
banku Slovenska a/alebo na příslušný súd “

1 Poistník je povinný písomne oznámit’ KOOPERATIVE 
každé změnu svojej adresy v lehote najneskór 15 pracov- 
ných dní KOOPERATIVA zasiela písomnosti na posledné 
známu adresu poisteného alebo poistníka Písomnosť 
KOOPERATIVY určená poistníkovi alebo poistenému 
(dalej len „adresát") sa považuje za doručené dňom pre- 
vzatia písomnosti adresátem alebo dňom, kedy adresát 
prevzatie písomnosti odoprel V případe, že sa písomnosť 
uloží na poště kvoli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju 
adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na poště, považuje 
sa za doručené v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa ad
resát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola pí
somnosť vrátená KOOPERATIVE ako nedoručená pre 
změnu adresy, ktoré poistník alebo poistený neoznámil

2 Pod doručením oznámema KOOPERATIVY o zvýšení po- 
istného podlá čl VI, bod 4 týchto všeobecných poistných 
podmienok, sa rozumie aj zaslame oznámema o zvýšení 
poistného prostredníctvom faxu, ako aj v elektronické) 
podobě prostredníctvom emailu

3 Výzva podlá § 801 zákona č 40/1964 Zb Občíansky zá
kon nik v znění neskorších predpisov a iné písomnosti sa 
považujé za doručené, ak ich adresát přijal, odmietol přijat' 
alebo dňom, keď ich pošta vrátila odosielajécej straně ako 
nedoručené Poisfovňa zasiela písomnosti na posledné 
známu adresu poisteného alebo poistníka

4 Právo na poistné plneme nevznikne v případe, ak by jeho 
poskytnutie bolo v rozpore so všeobecne závaznými práv- 
nymi predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, kterými 
je Slovenská republika viazaná, upravujúcimi medzmá- 
rodné sankcie za éčelom udržama alebo obnovema me- 
dzinárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných 
ludských práv a boja proti terorizmu, to neplatí v případe 
ak ide o náhradu škody spósobenej čmnosíou, ktorá 
nemá súvislosť s vykonáváním medzinárodnej sankcie 
podlá zákona č 126/2011 Zz o vykonávaní medzinárod- 
ných sankcií v znění zákona č 394/2011 Z z, a na výplatu 
poistného s tým spojeného

5 Zmluvné strany si možu vzájomné práva a povinnosti upra
vit' v poistnej zmluve dohodou odchylné od týchto Všeo
becných poistných podmienok, ak to výslovné me je zaká
zané a poklať z povahy ustanovení týchto podmienok ne
vyplývá, že sa od nich me je možné odchýlit'

6 Poistná zmluva, ktorej přílohu tvoria tieto VPPM 106, sa 
v otázkách účinnosti, výkladu a vykonávama riadi právom 
Slovenskej republiky To platí aj pre poistené riziká v zahra
ničí

7 Tieto Všeobecné poistné podmienky pre poisteme ma
jetku č 106 MP bolí schválené Predstavenstvom 
KOOPERATIVY poisíovne, as Vienna Insurance Group 
a nadobédajé účinnost’dňom 01 01 2015
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OPPŽ 156

OSOBITNE POISTNE PODMIENKY 
PRE POISTENIE VĚCI PRE PŘÍPAD ŽIVELNÝCH UDÁLOSTÍ

ČLÁNOKI
Úvodné ustanovenia

1 Poisteme věci pre případ živelných událostí, ktoré uzaviera 
KOOPERATIVA poisťovňa, as Vienna Insurance Group 
(ďalej len “KOOPERATIVA”), upravujú příslušné ustanove
nia Občíanskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmi- 
enky pre poisteme majetku VPP MP 106 (ďalej len “VPP 
MP 106”), tieto Osobitné poistné podmienky pre poisteme 
věci pre případ živelných událostí OPPŽ 156 (ďalej len 
“OPPŽ 156”) a poistná zmluva

2 Uvedené poistné podmienky sú súčastbu poistnej zmluvy

ČLÁNOK II 
Poistné riziká

1 Základné živelné poistenie sa vzfahuje na poškodeme 
alebo zmčeme poistenej věci v dósledku poistnej události, 
a to
11 požiarom,
1 2 výbuchom,
1 3 priamym úderom blesku,
1 4 nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho 

nákladu, pádom stromov, stožiarov a iných predme- 
tov, ak me sú súčastbu poškodenej věci alebo me sú 
súčastbu toho istého poisteného súboru ako po- 
škodená vec (ďalej len "požiar")

2 Združené živelné poistenie je tvořené základným živel
ným poistením a doplňkovým živelným poistením.
Toto poisteme sa vztahuje na všetky živelné poistné riziká 
uvedené v bode 1 a 2 tohto článku
21 Doplňkové živelné poistenie sa vzfahuje na po- 

škodeme alebo zmčeme poistenej věci v dósledku 
poistnej události, a to
a) povodňou alebo záplavou (ďalej len "povodeň"),
b) víchricou alebo krupobitím (ďalej len "vietor"),
c) zosúvaním pódy, zrútením škál alebo zemin, zosú- 

vaním alebo zrútením lavin, zemetrasením, a ak je 
poistenou vecou budova, tiež ťarchou sněhu 
alebo námrazy (ďalej len "zosuv"),

d) kvapalinou umkajúcou z vodovodných zariadení 
a médiom vytekajúcim z hasiacich zariadení 
(ďalej len “vodovod”)

Ak je proti tomuto nebezpečenstvu poistená budova, 
" vzniká právo na plneme aj za poškodeme alebo 

zmčeme
d1) potrubia alebo ohrievacích telies vodovod

ných zariadení vrátane armatúr, ak k němu 
došlo pretlakom alebo zamrznutím kvapaliny 
v nich,

d2) kotlov, nádrží a výmenníkových stanic vykuro- 
vacích systémov, ak k němu došlo zamrznu
tím kvapaliny v nich s výnimkou škod, ku 
ktorým došlo nesprávnou obsluhou alebo 
údržbou

e) nárazom dopravného prostriedku, dymom, nára
zovou vlnou pri přelete nadzvukového lietadla 
(ďalej len "náraz")

ČLÁNOK III 
Výluky z poistenia

1 Okrem výluk uvedených vo VPP MP 106 poisteme sa ne
vztahuje na škody spósobené
a) vystavením poistenej věci úžitkovému ohňů alebo 

teplu,
b) ošláhnutím nezapríčineným požiarom alebo výbu

chom alebo nepriamym úderom blesku, škody spóso
bené skratom elektrického vedema sprevádzaného 
světelným prejavom a pósobením tepla, pokiaf sa 
plameň takto vzniknutý ďalej nerozšířil,

c) na budově v čase vykonávama stavebných práč a na 
škody na veciach v takejto budově uložených, pokiaí 
vykonávané stavebné práce malí akýkolvek vplyv na 
příčinu vzniku alebo zvačšeme rozsahu následkov 
škody

2 Poisteme pre případ poškodema alebo zmčema poistenej 
věci priamym úderom blesku sa nevztahuje na škody, 
ktoré vznikli počas búrky prepatím (připadne indukciou) 
na elektronických alebo elektrických zariademach

3 Poisteme pre případ poškodema alebo zmčema poistenej 
věci povodňou alebo záplavou sa nevztahuje na škody 
spósobené
a) spatným vystúpením vody z kanalizačného potrubia, 

okrem prípadov, keď bolo toto vystúpeme spósobené 
povodňou alebo záplavou alebo atmosferickými zráž- 
kami,
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b) vodou umkajúcou zo žlabov a zvodov odvádzajúcich 
atmosférické zrážky,

c) zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré nebolo 
spósobené povodňou alebo záplavou alebo atmosfé
rickými zrážkami

4 Poisteme sa nevztahuje na škody spósobené vniknutím 
atmosférických zrážok alebo nečistot do budovy, ak 
k němu nepřišlo vplyvom poškodema stavebných súčastí 
následkom mektorého poistného rizika uvedeného 
v článku II týchto OPPŽ 156, ktorého poisteme je v poist- 
nej zmluve dojednané

5 Poisteme pre případ poškodema alebo zmčema poistenej 
věci kvapalinou umkajúcou z vodovodných zariadení sa 
nevztahuje na škody spósobené
a) v dósledku toho, že poistená budova bola dlhodobo 

neužívaná a neudržiavaná,
b) vodou pri umývaní, kúpaní alebo sprchovaní,
c) spatným vystúpením vody z kanalizačného potrubia,
d) pósobením spodnej vody, vlhkosti, pósobením húb, 

pliesní a atmosférickými zrážkami,
e) umkajúcou vodou, kvapalinou alebo parou na nedo

končených budovách a na dokončených budovách, 
ktoré me sú odovzdané do užívama (nemajú kolau
dačně rozhodnutie), a na veciach, ktoré sa v týchto 
budovách nachádzajú, a na dokončených budovách 
počas ich rekonštrukcie,

f) umkajúcou vodou, kvapalinou alebo parou, pokial' 
k úniku došlo v dósledku vykonávama tlakových skú- 
šok,

g) pri tlakovej skúške hasiacich zariadení,
h) umkajúcou vodou, kvapalinou alebo parou, pokial' 

k úniku došlo v dósledku sadama pódy,
i) úmkom atmosférických zrážok z odvádzacieho potrubia,
j) zamrznutím vody v dósledku toho, že poistená bu

dova bola nevykurovaná

6 Poisteme pre případ poškodema alebo zmčema poistenej 
věci poistným rizikom náraz dopravného prostriedku sa 
nevztahuje na škody spósobené
a) vozidlami prevádzkovanými poisteným, užívateíom 

poistenej budovy alebo jeho zamestnancami,
b) na vozidlách samotných a na ich náklade,
c) opotřebením věci

7 Ak vznikne poistná událost následkom povodně, alebo 
vpriamej súvislosti s povodňou do 10 dní po uzavretí 
poistema, KOOPERATIVA neposkytne poistné plneme 
z tejto poistnej události, ak me je dohodnuté inak

ČLÁNOK IV
Povinnosti poistníka, resp. poisteného

Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi
tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky, bezpečnost-

nými predpismi a VPPM 106 je poistený, resp poistník po
vinný

1 V případe poistema pre případ poškodema alebo zmčema 
poistenej věci rizikom požiar, priamy úder blesku a výbuch 
sa dojednává, že KOOPERATIVA poskytne poistné plne- 
me až do výšky v poistnej zmluve dohodnutej poistnej 
sumy, resp limitu plnema, ak sú poistníkom, resp poiste
ným dodržané bezpečnostně předpisy vyplývajúce zo zá
kona o požiarnej ochraně, technických predpisoch a súvi- 
siaeich noriem (napr práca s otvoreným ohňom, pravidlá 
pre zábranné systémy a pod) V případe nedodržama 
týchto predpisov si KOOPERATIVA vyhradzuje právo po
istné plneme primerane znížif v závislosti od toho, aký 
vplyv nedodržame týchto predpisov málo na vznik poistnej 
události alebo zvačšeme jej následkov

2 V případe dojednama poistema pre případ poškodema 
alebo zmčema poistenej věci povodňou alebo záplavou je 
poistený povinný zabezpečit'
a) plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie,
b) v priestoroch budovy, ktoré ležia pod úrovňou přízem

ného podlažia, uložeme zásob a věcí charakteru 
zásob minimálně 15 cm nad úrovňou podlahy (napr 
na paletách, regáloch, policiach, podstavcoch)

3 V případe dojednama poistema pre případ poškodema 
alebo zmčema poistenej věci kvapalinou umkajúcou z vo
dovodných zariadení je poistený povinný
a) udržiavať vodovodně zariadema v prevádzkyschop- 

nom stave a zabezpečit' ich pravidelné kontrolu,
b) v chladnom období zabezpečit' primerané vykurova- 

me budovy,
c) v priestoroch budovy, ktoré ležia pod úrovňou přízem

ného podlažia, zabezpečit' uložeme zásob a věcí cha
rakteru zásob, minimálně 15 cm nad úrovňou podlahy 
(napr na paletách, regáloch, policiach, podstavcoch),

d) v případe nutnosti (napr v zimnom období, ak budova 
me je vykuřovaná) uzatvoriť přívod vody a vypustit' 
potru bie

4 V případe nesplnema povinností uvedených v tomto 
článku v
a) bode 2,
b) alebo v bode 3 pod písmenom a) a c) je KOOPERATIVA 

oprávněná primerane znížiť poistné plneme o 50 %

ČLÁNOKV
Poistná udalosť

1 Poistnou udalosťou je poškodeme alebo zmčeme poiste
nej věci v dósledku náhodnej události spósobenej mekto- 
rým poistným rizikom uvedeným v článku II, ktorého pois- 
teme je v poistnej zmluve dohodnuté a me je vo VPPM 106 
alebo v týchto OPPZ 156 vyléčené a z nej vzniknutá 
škoda, ktorá zakladá právo na plneme
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2 Právo na plneme vzniká aj vtedy, ak bola poistená vec po- 
škodená, zničená alebo stratená v priamej vecnej príčinnej 
súvislosti s mektorým poistným rizikom uvedeným v článku 
II, ktorého poisteme je v poistnej zmluve dojednané

ČLÁNOK VI
Poistné plnenie pri poistení na prvé riziko

1 Živelné poisteme peňazí a cenin na prvé riziko sa vztahuje 
na poškodeme alebo zmčeme peňazí a cenin mektorou zo 
živelných poistných událostí, pokial' tieto bolí uložené
a) v schránke s pevným uzáverom, maximálně však do 

výšky poistnej sumy 1 000 EUR,
b) v uzamknuté) železnej pokladnici s vlastnou hmotnos- 

tbu minimálně 90 kg, maximálně však do výšky poist
nej sumy 3 300 EUR,

c) v pokladmciach s vyšším stupňom zabezpečema (oh- 
ňovzdorné, pancierové), maximálně však do výšky 
poistnej sumy 16 600 EUR

2 Živelné poisteme písomností, plánov, obchodných knih 
a obdobnej dokumentácie, kartoték, výkresov, zvukových, 
obrazových, dátových a iných záznamov a ich nosičov, dalej 
vzoriek, názorných modelov a prototypov sa vztahuje na 
poškodeme alebo zmčeme poistených věcí mektorou zo ži
velných poistných událostí, maximálně však do výšky poist
nej sumy 3 300 EUR

ČLÁNOK VII
Rozšířená poistná ochrana

1 Pokial' vzniknuté škody bolí spósobené živelnou udalosfou 
na nehnutelnosti, napr na budově, na ktorú bolo dojed
nané združené živelné poisteme, uhradí poisťovňa poistné 
plnenie až do výšky jedného percenta z poistnej sumy 
budovy, maximálně však do výšky 500 EUR, ak je poško- 
dené alebo zničené oploteme súvisiace s poistenou budo
vou

2 Pokial'vzniknuté škody bolí spósobené živelnou udalosfou 
na hnuteíných veciach, na ktorých bolo dojednané zdru
žené živelné poisteme na prvé riziko, uhradí poisťovňa 
poistné plnenie až do výšky jedného percenta z poistnej 
sumy hnuteíných věcí, maximálně však do výšky 500 EUR, 
ak sú poškodené alebo zničené pemaze, ceniny (kupóny 
a lístky na MHD a pod), ak tieto bolí uzamknuté v bezpeč- 
nostnej schránke

3 Poisťovňa uhradí až do jedného percenta z poistnej sumy 
poistenej nehnuteínosti, napr budovy, škody na elektroin- 
štalácn a svetelnej inštalácii vrátane příslušných meracích 
prístrojov, pokial' tieto vznikli v príčinnej súvislosti s úde- 
rom blesku

ČLÁNOK Vlil 
Výklad pojmov

Pre účely týchto OPPŽ156 platí nasledovný výklad pojmov
1 Požiar je oheň v podobě plameňa, ktorý sprevádza hore- 

me a vzmkol mimo určeného ohniska, alebo ktorý určené 
ohnisko opustil, vlastnou živelnou silou sa rozšířil alebo 
bol páchateíom úmyselne rozšířený Za požiar sa nepova- 
žujú účinky úžitkového ohňa a sálavého tepla, ani žerave- 
me a tleme s obmedzeným prístupom vzduchu, am skrat 
elektrického vedema sprevádzaný světelným prejavom 
a pósobením tepla

2 Výbuch je náhlý ničivý přejav tlakovej sily spočívajúci 
v rozpínavosti plynov a pár (veími rýchla chemická reakcia 
nestabilnej sústavy) Za výbuch tlakovej nádoby (kotlá, 
potrubia a pod) so stlačeným plynom alebo parou sa po
važuje roztrhnutie ich stien v takom rozsahu, že došlo 
k náhlému vyrovnamu tlaku medzi vonkajškom a vnútraj- 
škom nádoby Výbuchom me je prudké vyrovnáme pod
tlaku (implózia) Výbuchom me je aerodynamický třesk 
spósobený prevádzkou lietadla Výbuchom me je reakcia 
v spaíovacom priestore motorov, hlavní střelných zbraní 
a iných zariademach, v ktorých sa energia výbuchu cieía- 
vedome využívá

3 Za priamy úder blesku sa považuje bezprostředné póso- 
beme energie blesku (atmosférického výboja) alebo tep
loty jeho výboja na poistené věci, pričom jeho účmok 
a následky sú dostupnými technickými prostriedkami jed
noznačné identifikovateíné

4 Pádom stromov, stožiarov alebo iných predmetov sa
rozumie taký pohyb telesa, ktoré me je súčasfou poškode- 
nej poistenej věci a ktorý má znaky vofného pádu

5 Povodeň je zaplaveme územných cel kov vodou, ktorá sa 
vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vod
ných nádrží, alebo ktorá tieto břehy alebo hrádze přetrhla, 
alebo zaplaveme územia vodou bolo spósobené zmenše
ním prietoku koryta vodného toku Za povodeň sa nepova
žuje také zaplaveme územia, ktoré bolo spósobené regu
lovaným vypúšťaním vod z vodných tokov

6 Záplavou sa rozumie vytvoreme súvislej vod nej plochy, 
ktorá po určitú dobu v mieste poistema stojí alebo prúdi 
a spósobí na poistenom majetku škodu

7 Víchrica je dynamické pósobeme hmoty vzduchu dosa- 
hujúce v mieste poistema rýchlosť min 75 km/h Akmeje 
táto rýchlosť v mieste škody zistiteíná, musí poistený preu- 
kázaí, že pohyb vzduchu spósobil v okolí miesta poistema 
škody na riadne udržiavaných budovách alebo podobné 
odolných iných veciach, alebo že škoda pri bezchybnom 
stave poistenej budovy alebo budovy, v ktorej sa nachád- 
zajú poistené věci, mohla vzmknúí iba v dósledku vichřice 
Za škodu spósobenú víchricou sa považujú aj škody spó
sobené vrhnutím iného predmetu víchricou na poistenú 
vec

8 Krupobitie je jav, pri ktorom kúsky ladu rózneho tvaru, 
veíkosti, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadajú 
na poistenú vec a tým dochádza k ich poškodemu alebo 
zmčemu
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9 Zosúvanie pódy, zrútenie škál alebo zemin je jav vznik
nutý posobením gravitácie a vyvolaný porušením dlhodo- 
bej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospěli 
vývojom Zosuvom pódy však me je klesáme zemského 
povrchu do centra Zeme v dósledku pósobema prírod- 
ných sil Zosuvom pódy, resp zrútením škál alebo zemin 
me je zosúvanie pódy, resp zrútením škál alebo zemin 
spósobené akoukoívek priemyselnou, stavebnou alebo 
íudskou činnosfou

10 Zrútenie alebo zosúvanie lavin je jav, keď sa masa sně
hu alebo l'adu náhle po svahoch uvedie do pohybu a rúti 
sa do údolia

11 Za zemetrasenie sa považujú prírodnými vplyvmi spóso
bené otřasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zem- 
skej kóre, ktoré dosahujú aspoň 5 stupeň medzinárodnej 
stupnice udávajúcej makroseizmické účinky zemetrasema 
(EMS-98), a to v mieste poistema, kde nastala poistná 
událost' (me v epicentre)

12 Ťarcha sněhu alebo námrazy je poškodeme alebo zm- 
čeme poistenej věci nadměrnou ťarchou sněhu alebo lá- 
dovej vrstvy Za nadmernú ťarchu sněhu alebo íadovej 
vrstvy sa považuje zatážeme stavebnej konštrukcie presa- 
hujúce normou stanovené hodnoty Za škodu ťarchou 
sněhu alebo námrazy sa nepovažuje pósobeme rozpína
vost' ládu a presakovame topiaceho sněhu alebo íadu

13 Za kvapalinu unikajúcu z vodovodných zariadení sa 
považuje voda, vykurovacie, klimatizačně a hasiace médiá, 
ktoré v dósledku poruchy vytekajú z vodovodných zaria
dení

14 Za vodovodně zariadenie sa považujú
a) potrubia na přívod, rozvod a odvod vody, odpadové 

potrubia, vrátane armatúr a zariadení na ne připojené,
b) rozvody vykurovacích (horúcovodné a parné kúreme) 

a klimatizačných systémov, teplovodné čerpadlá 
alebo solárně systémy, vrátane telies a zariadení na 
ne připojených,

c) sprinklerové alebo postrekové hasiace zariadema
Za vodovodně zariadema sa nepovažujú strešné žlaby 
a vonkajšie dažďové zvody

15 Za škodu spósobenú nárazom dopravného prostriedku
sa považuje poškodeme alebo zmčeme poistenej věci 
priamym stretom s čestným alebo koťajovým vozidlom, ich 
nákladom alebo vrhnutím predmetu, ktoré bolo zapříči
něné priamym stretom s uvedenými vozidlami pri doprav- 
nej nehode Podmienkou poskytnutia poistného plnemaje 
vyšetrovame poistnej události políciou

16 Za škodu spósobenú dymom sa považuje také poškode- 
me alebo zmčeme poistenej věci, ktorú spósobil dym 
náhle uniknutý v dósledku poruchy zo zariadení na vyku- 
rovame, spalovame, vareme alebo sušeme, ktoré sa na- 
chádzajú v mieste poistema

17 Za škodu spósobenú nárazovou vlnou pri přelete nad
zvukového lietadla sa považuje poškodeme alebo zmče- 
me poistenej věci spósobené nárazovou vlnou vzniknutou 
pri přelete nadzvukového lietadla, ktoré překročilo rýchlosf 
zvuku

ČLÁNOKIX
Závěrečné ustanovema

1 Zmluvné strany si móžu vzájomné práva a povinnosti upra
vit' v zmluve dohodou odchylné od poistných podmienok, 
ak to výslovné me je zakázané a pokiaí z povahy ustanovení 
týchto podmienok nevyplývá, že sa od nich me je možné 
odchýlit

2 Poistná zmluva, ktorej přílohu tvoria tieto Osobitné poistné 
podmienky, sa v otázkách účinnosti, výkladu a vykonávama 
riadi právom Slovenskej republiky To platí aj pre poistené 
riziká v zahraničí

3 Tieto Osobitné poistné podmienky pre poisteme věci pre 
případ živelných událostí č 156 bolí schválené Představen
stvem KOOPERATIVY poisťovne, as Vienna Insurance 
Group a nadobúdajú účinnost dňom 01 09 2009
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VIENNA INSURANCE GROUP

KOOPERATIVA poisfovňa, a s Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenska republika 
IČO 00 585 441, DIC 2020527300, IČ DPH SK7020000746 
Spoločnosť je členom skupiny pre DPH
Registracia Obchodný register Okresneho sudu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č 79/B

OPP OV 206

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE 
VĚCI PRE PŘÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU

ČLÁNOKI
Úvodné ustanoveme

1 Poisteme věci pre případ odcudzema alebo vandalizmu, 
ktoré uzaviera KOOPERATIVA poisfovňa, as Vienna Insu
rance Group (dalej len “KOOPERATIVA”), upravujú pří
slušné ustanovema Občíanskeho zákonníka, Všeobecné 
poistné podmienky pre poisteme majetku VPPM 106 (da
lej len “VPPM 106”), tieto Osobitné poistné podmienky pre 
poisteme věci pre případ odcudzema alebo vandalizmu 
OPPOV 206 (dalej len “OPPOV 206”), Zmluvné dojedna- 
ma - spósoby zabezpečema proti odcudzemu ZD SZ 
(dalej len “ZD SZ”) a poistná zmluva

2 Uvedené poistné podmienky sú súčasťou poistnej zmluvy

ČLÁNOK II 
Poistné riziká

1 Základné poistenie pre případ odcudzema sa vztahuje 
na odcudzeme poistenej věci, ku ktorému došlo
a) krádežou vlámaním, pri ktorej páchatel' preukázatelne 

překonal překážky chrámace poistenú vec před od- 
cudzením,

b) lúpežou v mieste poistema,
c) lúpežou pri preprave peňazí alebo cenin, ktoré přepra

vuje poistený alebo ním poverená osoba (dalej len 
“peňažný posol”) Osobou pověřenou přepravou pe
ňazí alebo cenin móže byť iba zaměstnanec poistníka, 
resp poisteného uvedeného v poistnej zmluve starší 
ako 18 rokov, spósobilý k právnym úkonom, bezúhon
ný, spoláhlivý, fyzicky zdatný, ktorý me je pod vplyvom 
alkoholu či iných omamných alebo psychotropných 
látok

2 Doplňkové poistenie pre případ odcudzema sa vzfahuje 
na úmyselné poškodeme alebo zmčeme poistenej věci 
trefou osobou - vandalizmus Poisteme je možné dojednat' 
v dvoch formách
a) vandalizmus - nezistený páchatel' KOOPERATIVE 

vzniká povinnost' plmť len za podmienky, že škoda 
bola oznámená a vyšetřovaná příslušným orgánom 
policie,

b) vandalizmus - zistený páchatel' KOOPERATIVE vzniká 
povinnost' plmť len za podmienky, že škoda bola ozná

mená a vyšetřovaná příslušným orgánom policie, pri- 
com páchatel' bol zistený podlá právoplatného roz- 
hodnutia, ktorým bolo ukončené trestné konáme

ČLÁNOK III 
Výluky z poistenia

1 Okrem výluk uvedených vo VPPM 106 sa poisteme nevzta
huje na škody na poistených veciach vzniknutých alebo 
spósobených
a) úmyselným poškodením alebo zničením poistených 

věcí (vandalizmus), pokiaí škoda nebola oznámená 
a riešená příslušným orgánom policie,

b) prostou krádežou,
c) estetickým poškodením predmetov (napr mafbami, 

gratfitmi alebo polepením vonkajších častí budovy 
alebo stavby),

d) poškodením, zničením alebo stratou poistenej věci 
spreneverou, podvodom, zatajením věci a neoprávně
ným užíváním cudzej věci,

e) lúpežou poistenej věci pri preprave vykonávanej na 
základe prepravnej zmluvy

2 Pri poškodení alebo zničení zábranných prostriedkov 
podlá čl V bod 2 b) nevzniká právo na plneme KOOPE
RATIVY za škody spósobené na skle výkladných skříň, 
rovnako sáto netýká ani na nich nalepených neodnímateí- 
ných snímačov zabezpečovacích zariadení, nalepených 
fólií, nápisov, malieb a inej výzdoby na poškodenom alebo 
zmčenom skle

ČLÁNOK IV
Povinnosti poistníka, resp. poisteného

Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi 
tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky a stanove
ných v poistných podmienkach a zmluvných dojednamach 
uvedených v čl I týchto OPPOV 206 je poistník, resp poistený 
povinný zabezpečit' poistený majetok voči odcudzemu v zmysle 
ZD SZ do úrovně zodpovedajúcej výške poistnej sumy alebo 
limitu plnema dohodnutého v poistnej zmluve
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ČLÁNOKV 
Poistná událost'

1 Poistnou udalostbu je poškodeme alebo zmčeme poiste- 
nej věci v dósledku náhodnej události spósobenej mekto- 
rým poistným rizikom uvedeným v článku II, poisteme 
ktoré je v poistnej zmluve dojednané a me je vo VPPM106 
alebo v týchto OPPOV 206 vyléčené a z něho vzniknutá 
škoda, ktorá zakladá právo na plneme

2 Poistnou udalostbu je aj poškodeme alebo zmčeme
a) poistenej věci, spósobené konáním páchatelá smeru- 

júcim k odcudzemu poistenej věci,
b) zábranných prostriedkov, ktoré chránia vec poistenú 

podlá týchto OPPOV 206, spósobené konáním pá- 
chatelá smerujúcim k jej odcudzemu

3 V případe poistema peňažného posla vznikne právo na 
poistné plneme len vtedy, ak bola přeprava uskutočnená 
najkratšou možnou trasou medzi začiatočným a dělovým 
nmestom přepravy a nebola až do miesta určema přeru
šená Přeprava móže byť přerušená len z dóvodov vyplýva- 
júcich z pravidiel cestnej prevádzky alebo z dóvodov pre- 
vzatia alebo odovzdama peňazí alebo cenin v mieste urče- 
ma Poisteme sa vztahuje na odcudzeme peňazí alebo 
cenin lúpežou, ku ktorej došlo v době po ich převzatí na 
bezprostředné nadvazujúcu propravu a před ich odo- 
vzdaním bezprostředné po ukončení propravy v mieste 
určema, najneskór do okamihu, keď pemaze alebo ceniny 
malí byť odovzdané, resp mohli byť odovzdané

4 Poisteme peňažného posla sa vztahuje aj na případy
a) keď k lúpeži peňazí alebo cenin došlo tak, že páchatel" 

bezprostředné před propravou alebo po nej použil 
proti poistenému, resp poistníkovi, osobě poverenej 
propravou alebo proti doprevádzajúcim osobám nási- 
lie alebo hrozbu bezprostředného násilia,

b) odcudzema alebo straty přepravovaných peňazí alebo 
cenin, keď poistený, resp poistník, osoba poverená 
propravou alebo doprevádzajúca osoba bolí násled- 
kom dopravnej alebo inej nehody zbavení nezávisle 
od svojej vole možnosti zverené pemaze alebo ceniny 
opatrovat' Právo na plneme však nevzniká, ak do
pravnu nehodu spósobil poistený, resp poistník, 
osoba poverená propravou alebo doprevádzajúca 
osoba v dósledku požitia alkoholu alebo užitím inej 
psychotropnej alebo omamnej látky

ČLÁNOK VI

Spósob zabezpečenia

1 Právo na plneme do výšky dohodnuté) poistnej sumy 
alebo limitu poistného plnema dohodnutého v poistnej 
zmluve vznikne len vtedy, keď ukradnutá vec bola v čase 
poistnej události zabezpečená spósobom uvedeným 
vZD-SZ

2 V případe, že skutočný spósob zabezpečenia v čase poist
nej události na mieste poistema nebude zodpovedať za
bezpečena uvedenému v ZD-SZ, poskytne KOOPERA
TIVA poistné plneme iba do výšky limitu zodpovedajú- 
cemu skutočnému spósobu zabezpečenia v čase vzniku 
poistnej události

3 V případe poistema budov, ostatných stavieb, stavebných 
súčastí a příslušenstva stavieb ako samostatného před
mětu poistema sa za krádež, pri ktorej páchatel' preukáza- 
telne překonal překážky chrámace poistenú vec před od- 
cudzením, považujú případy, keď sa páchatel' zmocnil po
istenej věci překonáním jej konštrukčného upevnema 
Konštrukčným upevněním sa rozumie rozoberateíné alebo 
nerozoberatefné pevné spojeme poistenej věci so stav
bou Za nerozoberatelné je považované také spojeme, 
keď poistenú vec nejde odcudziť bez jeho deštrukčného 
narušema V případe rozoberateíného spojema je za do
statečné považované iba také, na překonáme kterého je 
nutné použit’ minimálně ručné náradie, ak nejde o bežne 
používané spojema, kterých konštrukciu nejde ovplyvmť 
(napr zaveseme dveří alebo okien na pántoch)

ČLÁNOK VII 
Poistné plnenie

1 Poistné plnenie upravujú příslušné ustanovema VPPM 
106

2 V případe poškodema alebo zmčema zábranných pro
striedkov podlá článku V bod 2 b) poskytne KOOPERATIVA 
plneme z jednej poistnej události až do výšky 5 % z hornej 
hranice plnema dojednanej pre základné poisteme pre 
případ odcudzema pre hnuteťné věci, cennosti, cenné věci 
a věci zvláštně) hodnoty v danom mieste poistema, ak me 
je dojednané inak

3 Ak došlo ku krádeži, pn ktorej páchatel' preukázateíne 
překonal překážky chrámace poistenú vec před odcudze- 
ním a odcudzené poistené věci bolí v čase vzniku poistnej 
události umiestnené vo výkladoch poistenej prevádzky, 
poskytne KOOPERATIVA plnenie maximálně do výšky 
10 % z hornej hranice poistného plnema za poistené věci 
Poisteme sa však nevztahuje na věci uvedené v článku II 
bod 7 VPPM 106 (najma cenné věci a věci zvláštnej hod
noty), ak bolí umiestnené vo výkladoch v mimopracovně) 
době poistenej prevádzky

4 Z poistema pre případ odcudzema peňazí tvoriacich 
dennú tržbu lúpežou vzniká právo na plnenie iba vtedy, ak 
bola odcudzená denná tržba uložená v čase poskytovama 
služieb v nepřenosných uzamknutých bezpečnostných 
schránkách
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5 Poisteme obsahu samostatné umiestnených presklených 
vitrín sa vztahuje na poškodeme alebo zmčeme skla (oby- 
čajné sklo presklenej vitríny) a odcudzeme vystaveného 
tovaru

6 Poisteme pre případ odcudzema písomností, plánov, ob
chodných knih a obdobnej dokumentácie, kartoték, výkre- 
sov, zvukových, obrazových, dátových a iných záznamov a 
ich nosičov, dalej vzoriek, názorných modelov a prototy- 
pov sa vztahuje na odcudzeme poistených věcí do 3 % 
z celkovej poistnej sumy dojednanej pre základné poiste- 
me pre případ odcudzema, maximálně však do výšky po
istnej sumy 1 000 EUR na prvé riziko

ČLÁNOK Vlil 
Výklad pojmov

Pre účely týchto OPPOV 206 platí nasledujúci výklad pojmov

1 Za krádež vlámaním sa považuje zmocněme sa cudzej 
poistenej věci tak, že sa jej páchatel' zmocnil mektorým 
dalej uvedeným spósobom
a) do miesta poistema sa dostal tak, že ho sprístupml 

nástrojmi, ktoré me sú určené na jeho riadne otvára- 
me, alebo iným preukázatelne násilným spósobom,

b) do miesta poistema sa dostal inak ako vstupným otvo- 
rom alebo otvoreným oknom,

c) v mieste poistema sa preukázateíne skryl a po jeho 
uzamknutí sa věci zmocnil,

d) miesto poistema otvoril klučom, ktorého sa zmocnil 
vlámaním alebo lúpežou,

e) do trezora, ktorého obsah je poistený, sa dostal alebo 
ho otvoril nástrojmi, ktoré me sú určené na jeho 
riadne otvoreme,

f) trezor, ktorého obsah je poistený, otvoril kíúčom alebo 
spósobom určeným na jeho riadne otvoreme, ktorého 
sa zmocnil
fa) vlámaním do úschovného objektu, ktorý je zabez

pečený minimálně rovnako ako trezor, v ktorom 
sú uložené poistené věci,

fb) vlámaním do úschovného objektu, ktorý má dva 
zámky a kluče k mm příslušné sú uložené odde- 
lene mimo miesta poistema,

fc) lúpežou mimo miesta poistema,
g) do trezora, ktorého obsah je poistený, sa dostal tak, že 

překonal překážku vytvořená špecifickými vlastnos- 
ťami věci (napr vetká hmotnost', nadměrné rozměry, 
obfažná demontáž a pod)

2 Prostou krádežou sa rozumie přivlastněme si cudzej pois
tenej věci tak, že sa jej páchatel' zmocnil spósobom iným 
ako uvedeným v bode 1, resp ak odcudzená vec nebola

chráněná před krádežou spósobom uvedeným v ZD-SZ, 
resp nedošlo k spáchamu lúpeže

3 Lúpežou sa rozumie přivlastněme si věci tak, že páchatel' 
preukázatelne použil proti poistenému, resp poistníkovi 
uvedenému v poistnej zmluve, ich zamestnancom alebo 
iným nimi pověřeným osobám násilie alebo hrozby bez
prostředného násilia

4 Lúpežou pri preprave peňazí alebo cenin v zmysle bodu 1
c) článku II sa rozumie zmocněme sa poistenej věci pá- 
chateíom počas jej propravy spósobom uvedeným v bode 
3 tohto článku

5 Neoprávněným užíváním poistenej věci trefou osobou sa 
rozumie neoprávněné zmocněme sa poistenej věci 
s úmyslom přechodné ju užívat'

6 Za zábranné prostriedky sa považujú prvky mechanických 
zábranných prostriedkov (dveře, skleněné výplně dveří 
a okien, zámky, mreže, rolety a pod) a elektrické zabezpe
čovací signalizácie (čidlá, snímače, hlásiče a pod), 
schránky a trezory vrátane ich uzamykacích systémov, 
bezpečnostná batožina na propravu cenností a iné tech
nické prostriedky zabezpečujúce miesto poistema alebo 
poistenú vec proti odcudzemu, poškodemu alebo zmče- 
mu Za ochranný prostriedok sa nepovažujú vozidlá, kte
rými je poistená vec přepravovaná

7 Spreneverou sa rozumie přivlastněme si zverenej poiste
nej věci

8 Zatajením věci sa rozumie přivlastněme si poistenej věci, 
ktorá sa dostala do moci páchatelá nálezom, omylom 
alebo inak bez súhlasu poistníka, resp poisteného uvede
ného v poistnej zmluve

ČLÁNOK IX
Závěrečné ustanovenia

1 Zmluvné strany si móžu vzájomné práva a povinnosti upra
vit'v zmluve dohodou odchylné od poistných podmienok, 
ak to výslovné me je zakázané a pokiaí z povahy ustano
vení týchto podmienok nevyplývá, že sa od nich me je 
možné odchýlit'

2 Tieto Osobitné poistné podmienky pre poisteme věci pre 
případ odcudzema alebo vandalizmu č 206 bolí schvá
lené Predstavenstvom KOOPERATIVY poisťovne, as 
Vienna Insurance Group a nadobúdajú účinnost' dňom 
01 09 2009

3



Kxfisqpwate;!/

VIENNA INSURANCE GROUP

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PUL HAWRIJNR POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDiEL Č. 900

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Pre poistenie motorových vozidiel platia příslušné 
ustanovenia Občíanskeho zákonníka, Zmluvných 
dojednaní a týchto Všeobecných poistných 
podmienok, pokial’ nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak.

Článok I
Základné pojmy

Poisťovňa (poistitel’, poisťovatel’) 
Kooperativa poisťovňa, a.s., registrovaná 
v obchodnom registri Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka 79/B.
Poistník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
uzavřela poistnú zmluvu a je povinná platiť 
poistné.
Poistený (poistenec) - osoba, na ktorú sa 
poistenie vzťahuje
Návrh poistnej zmluvy - vyplněné tlačivo 
poisťovne, v ktorom je podpisom poistníka 
vyjádřená jeho vól'a uzavrieť poistnú zmluvu za 
podmienok uvedených v návrhu.
Poistná zmluva - návrh poistnej zmluvy, 
akceptovaný poistníkom i poisťovňou.
Poistka - písomné potvrdenie poisťovne o 
uzavreti poistnej zmluvy.
Poistná doba - čas, na ktorý sa poistná zmluva 
dojednává. Jeho uplynutím poistenie zaniká. 
Poistné obdobie - časový úsek poistnej doby, 
dohodnutý v poistnej zmluve, vymedzujúci 
obdobie, za ktoré je poistník povinný platiť běžné 
poistné.
Krádež- zmocněme sa cudzej věci s úmyslom 
zaobchádzať s ňou ako s vecou vlastnou 
Neoprávněné užívanie cudzej věci 
zmocnenie sa poistenej věci v úmysle ju 
přechodné užívať
Nesprávná obsluha - porušenie predpísaného 
návodu pre použitie věci alebo porušenie 
technologického postupu 
Podvod - obohatenie seba alebo iného na škodu 
cudzieho majetku tým, že páchatel' uvedie 
mekoho do omylu alebo niečí omyl využije.
Lúpež - použitie násilia alebo hrozby 
bezprostředného násilia v úmysle zmocniť sa 
cudzej věci
Predpísaná výbava - je špecifikovaná 
všeobecne závaznými predpismi.

Obvyklá výbava - výbava dodávaná pre daný 
typ motorového vozidla výrobcom. Táto výbava 
je započítaná do ceny motorového vozidla podfa 
výrobců.
Doplňková - nadštandardná výbava - výbava 
nad rámec základnej výbavy dodávanej 
výrobcom.
Zatajenie věci - privlastnenie si poistenej věci, 
ktorá sa dostala do moci páchatel’a nálezom, 
omylom alebo inak bez súhlasu oprávnenej 
osoby.
Všeobecná hodnota - hodnota v danom mieste 
a čase vyjádřená v EUR, pri stanovení ktorej sú 
okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté aj vplyvy 
trhu. Vyjadřuje cenu motorového vozidla pri jeho 
predaji obvyklým spósobom na vofnom trhu 
k rozhodnému dátumu.
Nesprávná alebo nedostatočná údržba - 
nedodržanie, porušenie závazných technických 
pravidiel, predpisov, pokynov a noriem 
udávaných výrobcom.

OSOB1TNÉ USTANOVENIA 
Článok li 

Poistné riziká
1. Základné poistenie motorových vozidiel sa 

vzťahuje na

a) poškodeme, zmčenie motorového vozidla 
alebo jeho obvyklej výbavy akoukol'vek 
udalosťou, s výnimkou výluk výslovné 
uvedených v týchto poistných podmienkach 
alebo v příslušných zmluvných 
dojednaniach
Právo na plneme vzniká, ak dojde ku škodě 
na věci z nasledujúcich událostí
■ zrážka vozidla, pád, náraz,
■ požiar, výbuch, blesk,
■ povodeň, záplava, krupobitie, víchrica,
■ zásah cudzej osoby.

b) krádež, lúpež motorového vozidla alebo 
jeho obvyklej výbavy.

Doplňková výbava je poistená, len ak sa to 
dohodlo v poistnej zmluve.

Článok lil
Vymedzenie poistnej události
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1. Poistnou udalosťou je vznik náhodnej události 
špecifikovanej v predchádzajúcom článku, ku 
ktorej došlo v čase trvania poistenia, akje
s ňou spojený vznik povinnosti poisťovne 
plniť

2. Poistnou udalosťou však nie je, ak bola takáto 
udalosť spósobená úmyselným konáním 
poisteného, poistníka alebo z podnětu 
niektorého z nich

Článok IV
Výluky z poistenia

1. Právo na plneme nie je, ak časť vozidla bola 
poškodená alebo zničená v dósledku

a) prirodzeného opotrebema, ako aj trvalého 
vplyvu prevádzky, korózie alebo erózie, únavy 
materiálu;

b) funkčného namáhania,
c) chybnej konštrukcie, výrobnej alebo 

materiálovej chyby;
d) nesprávnej obsluhy s následným poškodením 

častí vozidla nadměrným funkčným 
namáháním;

e) toho, že vozidlo viedla osoba, ktorá nemala 
predpísané oprávněme na vedeme vozidla;

f) činnosti vozidla ako pracovného stroja;
g) chyby, ktorú mala poistená vec už v době 

uzatvorenia poistenia a ktorá bola, alebo 
mohla byť známa poistenému, jeho 
zmocnencom alebo zástupcom bez ohíadu na 
to, či bola známa poisťovni;

h) vykonávania opravy alebo údržby věci, alebo 
v priamej súvislosti s týmito prácami,

i) podvodu, ktorého sa dopustil vypožičatel’, 
poklať predmetom podnikama je 
vypožičiavame věcí a vypožičaná poistená vec 
nebola poistenému vrátená v dósledku 
podvodného konama; právo na plnenie však 
vzniká, ak bol páchatel’ zistený pódia 
právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo 
ukončené konanie, i keď páchatel’ nebol 
odsúdený pre trestný čin;

j) vojnových událostí, vzbury, povstama alebo 
iných hromadných násilných nepokojov, 
štrajku, výluky, teroristických aktov (t.j. 
násilných konaní motivovaných politicky, 
sociálně, ideologicky alebo nábožensky) alebo 
zásahu štátnej alebo úradnej moci,

k) použitia motorového vozidla na vojenské 
účely;

l) výbuchu dopravovaných výbušnin;
m) jadrových rizik.

2. Poisteme sa nevztahuje na škody vzniknuté 
pri opravě alebo údržbě motorového vozidla, 
ak ide o poškodenie alebo zmčeme

motorového vozidla, za ktoré je zodpovědná 
opraváreň alebo dodávatel’ zo zákona.

3. Poistenie sa nevztahuje na poškodenie alebo 
zničenie vozidla pri súťažiach s rýchlostnou 
vložkou, ako aj pri přípravných jazdách na 
preteky a súťažiach s rýchlostnou vložkou.

4. Ak boli poškodené alebo zničené pneumatiky 
alebo plné gumové obruče vozidla alebo ak 
bolo elektrické zariadenie vozidla poškodené 
skratom, vznikne právo na plnenie len vtedy, 
ak došlo

a) súčasne aj k inému poškodemu vozidla, za 
ktoré je poisťovňa povinná plmť;

b) k ich poškodemu alebo zničeniu zásahom 
inej osoby než poisteného, poistníka alebo 
vodiča a táto udalosť bola šetřená políciou.

Pokiať nedošlo z inej příčiny a v rovnakom 
čase k inému poškodeniu vozidla, za ktoré je 
poisťovňa povinná plmť, poistenie sa 
nevztahuje na poškodenie alebo zmčeme 
nosičov záznamov, obrazoviek a iných 
zobrazovacích jednotiek.

5. Ak bolo preukázané, že poistené MV 
v okamihu dopravnej nehody viedla osoba, 
ktorá bola pod vplyvom alkoholu resp. 
návykovej látky, resp. osoba, ktorá sa 
odmietla podrobit skúške na alkohol v krvi, 
alebo nahlásila dopravnú nehodu policajným 
orgánom dodatočne, poisťovňa uplatní svoje 
právo na primerané znížeme plnenie 
z poistnej zmluvy pódia § 809 ods. 2 
Občianskeho zákonníka.

6. Poisťovňa nie je povinná plniť za následné 
škody všetkých druhov ( nemožnost používat 
vozidlo, ušlý zisk a pod.), vedfajšie výdavky 
(právně, poštovné, příplatky a pod )

Článok V
Predmet poistenia a územná platnost’

1. Poistenie sa vztahuje iba na věci, ktoré sú 
menovite uvedené v poistnej zmluve.

2. Poistenie sa vztahuje iba na motorové 
vozidlá, ktoré bolí pri dojednávaní poistenia 
schopné prevádzky, a na základné vybaveme 
dodávané pre daný typ vozidla výrobcom, ako 
i na vybavenie predpísané právnymi predpismi 
(ďalej len predpísané výbava). Na ďalšie 
příslušenstvo (ďalej len doplňková 
nadštandardná výbava) sa poistenie vztahuje, 
len ak je to dohodnuté v zmluve.
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3. Poisteme sa vzťahuje na geografické územie 
Európy, pokial’ nebolo v poistnej zmluve 
dohodnuté inak.

Článok VI 
Poistná hodnota

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej věci 
rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. 
Poistnou hodnotou v zmysle týchto poistných 
podmienok je nová hodnota poistenej věci, tj 
suma, ktorú třeba vynaložit na znovuzriadenie 
věci novou vecou rovnakého typu a výkonu 
vrátane nákladov montáže a případné iné 
poplatky

2. Poistná suma je suma v zmluve určená ako 
najvyššía hranica plnenia poisťovne .Poistná 
suma má pre každú jednotlivá vec 
zodpovedať poistnej hodnotě věci v poistnom 
roku alebo období, na ktoré bolo poisteme 
dojednané.

Článok VII
Poistné

1. Poistné je zmluvná cena za poskytnutá 
ochranu a jeho výška musí byť uvedená 
v poistnej zmluve.

2. Poistné sa určí podl’a rozsahu a obsahu 
poistema a ohodnotenia rizika a to na základe 
poistnej hodnoty věci alebo poistnej sumy.

3. Ak je poistník v omeškaní s plátením 
poistného, vzniká poisťovni právo odpočítat 
sumu zodpovedajácu dlžnému poistnému 
z poistného plnenia.

Článok Vlil
Povinnosti poisteného

1. Okrem povinností stanovených právnymi 
predpismi je poistený povinný:

a) poisťovni alebo ňou pověřeným osobám 
umožnit prehliadku poisťovanej věci 
a posádenie rozsahu poistného 
nebezpečenstva, podat informácie so 
všetkými podrobnosťami potřebnými na jeho 
ocenenie, ďalej je povinný poisťovni alebo 
ňou pověřeným osobám předložit 
k nahliadnutiu technická, áčtovná a iná 
obdobná dokumentáciu;

b) oznámit bez zbytočného odkladu poisťovni 
všetky změny poistenia ( § 793 odst. 1 
Občíanskeho zákonníka);

c) umožnit poisťovni vyhotovit kopie dokladov, 
ktoré předložil pre zistenie okolností 
rozhodujácich pre posádenie nároku na 
plneme a jeho výšku, ako aj umožnit 
šetřeme, ktoré je na to potřebné;

d) oznámit bez zbytočného odkladu policii, ak 
má v sávislosti s poistnou udalosťou 
dóvodné podozrenie, že došlo ku krádeži, 
lápeži alebo inému trestnému činu.

e) po vzniku poistnej události postupovat 
v sálade s pokynmi poisťovne,

f) dbát, aby poistná událost nenastala, 
predovšetkým nesmie porušovat povinnosti 
smerujáce na odvrátenie alebo zmenšenie 
nebezpečenstva, ktoré sá mu uložené 
právnymi predpismi alebo na ich základe, 
alebo ktoré na seba převzal poistnou 
zmluvou, ani nesmie trpieť porušovame 
týchto povinností zo strany třetích osob (u 
poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby 
považujá tiež všetky fyzické a právnické 
osoby pre poisteného činné), ďalej je 
povinný riadne sa starat o poistené věci, 
najma ich udržovat v dobrom techmckom 
stave a používat ich výhradně na áčely 
stanovené výrobcom,

g) ak už nastala poistná událost, urobit všetky 
možné opatrenia smerujáce k tomu, aby sa 
vzniknutá škoda už nezváčšovala, nesmie 
změnit stav spósobený poistnou udalosťou, 
pokial' nie je poistná událost prešetrená 
poisťovňou, to však neplatí, ak je takáto 
změna nevyhnutná vo verejnom záujme, 
alebo aby škoda bola zmiernená, alebo ak 
došlo pri šetření poistnej události vinou 
poisťovne kzbytočným prieťahom, ďalej je 
poistený povinný uschovat poškodené věci 
alebo ich časti, pokial’ poisťovňa alebo ňou 
poverené osoby neurobia ich prehliadku;

h) bezodkladné poisťovni oznámit vznik 
akejkoívek poistnej události najneskór do 15 
pracovných dní od vzniku poistnej události, 
zároveň však najneskór do 3 pracovných 
dní, odkedy sa o nej dozvěděl,

i) zabezpečit voči inému právo na náhradu 
škody spósobenej poistnou udalosťou,

j) oznámit poisťovni, že ten istý predmet 
poistenia poistil u inej poisťovne proti tomu 
istému poistnému riziku; zároveň je povinný 
oznámit poisťovni měno takej poisťovne, aj 
výšku poistnej sumy,

k) bez zbytočného odkladu oznámit poisťovni, 
že sa našla stratená vec v sávislosti 
s poistnou udalosťou, v případe, že už dostal 
poistné plnenie za táto vec, vrátit poisťovni 
plneme znížené o primerané náklady 
potřebné na opravu tejto věci, pokial’ bola
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poškodená v době od poistnej události do 
doby, keď bola nájdená, připadne je povinný 
vrátiť hodnotu zvyškov, pokial’ v uvedenej 
době bola vec zničená.

2, Ak málo porušenie povinností uvedených 
v bode 1 tohto článku podstatný vplyv na 
vznik poistnej události alebo na zvačšenie 
rozsahu následkov poistnej události, je 
poisťovňa oprávněná plneme zo zmluvy znížiť 
pódia toho, aký vplyv málo toto porušenie na 
rozsah jej povinnosti plniť

Článok IX
Povinnosti poisťovne

Okrem povinností stanovených právnymi
predpismi je poisťovňa povinná

a) oznámiť poistníkovi poistné podmienky 
týkajúce sa dojednávaného poistenia;

b) umožniť poistenému nahliadnuť do 
spisových materiálov týkajúcich sa jeho 
poistnej události a umožniť mu zabezpečiť si 
kópiu,

c) vrátiť poistenému doklady, ktoré si vyžiada 
a ktoré me sú nutnou súčasťou spisu;

d) poskytnúť poistenému potřebná pomoc na 
uplatněme jeho práv z poistenia,

e) poskytnúť poistenému na písomnú žiadosť 
primeraný preddavok na výplatu poistného 
plnema, ak je nesporné, že došlo k poistnej 
události, z ktorej bude plněné a celé plnenie 
nie je možné poskytnúť z dóvodu doposiaf 
neukončeného šetrema;

f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 
ktoré sa dozvie pri dojednávaní poistenia, 
jeho správě a pri likvidácn poistných 
událostí; informáciu móže poskytnúť len so 
súhlasom poisteného alebo pokiai tak 
ustanovuje zákon.

Článok X
Plnenie poisťovne

1. Poisťovňa poskytuje plnenie v euro mene, ak 
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

2. Poistná suma je hornou hranicou plnenia 
poisťovne.

3. Za škodu vzniknutá poistnou udalosťou pódia 
typu poistenia, poisťovňa poskytne poistné 
plnenie v rozsahu nákladov v danom mieste 
na uvedenie poškodeného alebo zničeného 
motorového vozidla do stavu bezprostredne 
před poistnou udalosťou, alebo v rozsahu 
nákladov na znovuzriadenie zničeného alebo 
odcudzeného motorového vozidla, so

zohiadnením dojednanej spoluúčasti, 
maximálně však vo výške všeobecnej hodnoty 
motorového vozidla v době bezprostredne 
před poistnou udalosťou.

4. Pokiai bolo motorové vozidlo zničené alebo 
poškodené vtakom rozsahu, že náklady na 
opravu presiahnu 90% všeobecnej ceny 
motorového vozidla, poisťovňa bude 
považovat takúto škodu za totálnu škodu 
a výškou plnenie bude všeobecná cena 
motorového vozidla znížená o hodnotu 
použiteiných zvyškov z motorového vozidla. 
V případe poškodema motorového vozidla 
v zahraničí si poisťovňa vyhradzuje právo 
rozhodnúť o tom, či použiteiné zvyšky uhradí 
v poistnom plnění, alebo sa budú přepravovat’ 
do sídla poisteného. Náklady na přepravu 
použiteiných zvyškov nesmú presiahnuť ich 
cenu.

5. Doplňková výbava motorového vozidla bude 
hradená len v případe, pokiai táto bola 
menovite a cenovo dojednaná v poistnej 
zmluve.

6. Poisťovňa odmietne poistné plnenie, ak sa po 
poistnej události preukáže, že výrobně číslo 
karosérie, resp. podvozku motorového vozidla 
sa nezhoduje s údajmi uvádzanými výrobcom 
pri type motorového vozidla uvedenom 
v poistnej zmluve, alebo ak sa zistí, že na 
motorovom vozidle boli výrobně čísla 
pozměněné, vyměněné, alebo ak motorové 
vozidlo pochádza z trestnej činnosti.

7. Poisťovňa má právo odpočítat od poistného 
plnenia dlžné poistné.

8. Poisteme sa nevztahuje na poškodema alebo 
straty vzniknuté před dojednáním poistenia

Článok XI
Podpoistenie

Ak je v době poistnej události poistná suma 
stanovená poisteným nižšia ako poistná hodnota 
věci, potom poisťovňa poskytne plnenie, ktoré je 
v rovnakom pomere ku škodě ako je poistná 
suma k poistnej hodnotě

Článok XII
Doručovanie písemností

Výzva pódia § 801 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znění neskorších 
predpisov a iné písomnosti sa považujú za 
doručené, ak ich adresát přijal, odmietol prijať

Strana 4/5 1



alebo dňom, keď ich pošta vrátila odosielajúcej 
straně ako nedoručené.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIE
Článok XIII

Zmluvné strany si móžu vzájomné práva 
a povinnosti upravit v zmluve dohodou odchylné 
od poistných podmienok, ak to výslovné me je 
zakázané a pokial’ z povahy ustanovení týchto

podmienok nevyplývá, že sa od nich me je 
možné odchýlit.
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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE HAVARIJNĚ POISTENIE EUROKASKO- SÚBOR Č. 901

Článok I
ÚVODNĚ USTANOVENIE

Havarijně poistenie motorových vozidiel, ktoré 
uzatvára KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group (ďalej len „poisťovňa"), 
upravujú příslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka, Všeobecných poistných podmienok 
pre havarijně poistenie motorových vozidiel 
(ďalej len ,,VPP) a Všeobecných poistných 
podmienok pre úrazové poistenie (ďalej len 
„VPPÚP") a tieto zmluvné dojednania, ktoré boli 
schválené predstavenstvom KOOPERATIVY 
poisťovne, a.s.. Uvedené poistné podmienky 
a zmluvné dojednania sú súčasťou poistnej 
zmluvy, tvoria neoddelitefný právny celok 
a poistený podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje 
ich prevzatie

Článok II
PREDMET POISTENIA

1. Základné poistenie
Poistenie sa vzťahuje len na motorové vozidlá 
(ďalej len „MV") uvedené v poistnej zmluve, na 
ich časti a povinnú výbavu, pričom za súbor sa 
považuje minimálně 5 ks MV.

2. Dodatkové poistenie
Len ak je v poistnej zmluve dohodnuté, 
dojednává sa dodatkové poistenie:
a) doplnkovej nadštandardnej výbavy MV,
b) batožiny (věcí osobnej potřeby a spotřeby) 

přepravovaných poisteným MV (ďalej len 
„batožina"),

c) osob přepravovaných poisteným MV (ďalej len 
„úrazové poistenie"),

d) věcí přepravovaných poisteným MV (ďalej len 
„přeprava"),

e) čelného skla MV.

ZÁKLADNÉ POISTENIE 
Článok III

ROZSAH POISTENIA
Základné poistenie motorových vozidiel je 
možné dojednat’ ako typ:

A Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo 
zničenie MV alebo jeho obvyklej výbavy 
náhodnou poistnou udalosťou, s výnimkou 
krádeže alebo lúpeže MV a výluk

vyslovené uvedených v příslušných VPP alebo 
v týchto zmluvných dojednaniach.

B Poistenie sa vzťahuje na krádež a lúpež MV, 
ďalej na poškodenie alebo zničenie MV alebo 
jeho obvyklej výbavy náhodnou poistnou 
udalosťou, s výnimkou výluk vyslovené 
uvedených v příslušných VPP alebo v týchto 
zmluvných dojednaniach.

Článok IV
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ A POISTNÉ OBDOBIE

1. Poistenie sa vzťahuje na geografické územie 
Európy.

2. Poistenie sa dojednává na dobu stanovená 
v poistnej zmluve. Poistné obdobie je obdobie 
dohodnutých splátok poistného. Poistenie je možné 
dojednať aj ako krátkodobé poistenie, v tom případe 
poistné obdobie je zhodné s poistnou dobou 
a poistenie končí uplynutím poistného obdobia.

Článok V
VÝLUKY Z POISTENIA

Okrem výluk uvedených vo VPP a v týchto zmluvných
dojednaniach, sa poistenie nevztahuje na:

a) škody spósobené neobvyklou alebo nesprávné 
uloženou batožinou alebo nákladom,

b) škody na MV, pokial’ je MV používané na iné účely, 
ako je uvedené v poistnej zmluve (napr. požičovňa, 
taxi, autoškola a iné.),

c) škody spósobené na mobilných telefónoch všetkých 
druhov,

d) škody spósobené na el. prístrojoch ktoré:
- sa nenachádzajú vo vnútri MV

niesu s MV pevne spojené (zabudované)
- niesu trvale napojené na zdroj MV

e) škody vzniknuté pri opravě alebo údržbě MV, alebo 
v priamej súvislosti s týmito prácami, vrátane 
skušobných jázd po vykonanej opravě,

f) škody na MV spósobené nesprávnou alebo 
nedostatočnou údržbou,

g) škody na el. inštalácii MV, spósobené hlodavcami
h) škody na MV spósobené v dósledku nasatia vody 

do spaíovacieho priestoru motora,
i) škody na MV za ktoré zodpovedá tretia osoba ako 

dodáváte!’ (výrobca, obchodník), připadne iný
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zmluvný podnikatel’ alebo ako osoba, 
zodpovědná za opravu,

j) ak sa po poistnej události preukáže, že MV 
pochádza z trestnej činnosti,

k) riziko krádež, lúpež MV, ak sa v priebehu
vyšetrovama poistnej události preukáže, že 
poistený v súlade s článkom VII, bod 7 a 8 
týchto zmluvných dojednaní neuzavřel 
právoplatná zmluvu o aktivácii
a prevádzkovaní satelitného elektronického 
vyhíadávacieho systému s poskytovatelem 
týchto služieb, ak ho vyžaduje predpísaný 
spósob zabezpečema (ČI. VII).

Článok VI
POVINNOSTI POISTENÉHO

1. Okrem povinností uložených v Občianskom 
zákonníku a VPP je poistený povinný, 
nememť stav spósobený poistnou udalosťou 
bez súhlasu oprávněného pracovníka 
poisťovne (napr. likvidátor). To však neplatí, 
ak je takáto změna nutná z bezpečnostných, 
hygienických alebo iných vážných dóvodov 
alebo na to, aby sa rozsah následkov poistnej 
události nezvačšoval V týchto prípadoch je 
poistený povinný zabezpečiť dostatočné 
dókazy o rozsahu a příčině poistnej události, 
napr. uchováním vyměněných poškodených 
dielov, fotodokumentáciou, připadne 
videozáznamom, svedectvom třetích osob, 
a pod.

2. Poistený je povinný pódia pokynov zástupců 
poisťovne, do 5-tich pracovných dní odo dňa 
vstupu ojazdeného MV do poistenia, podrobit 
sa obhliadke poisteného MV. V opačnom 
případe bude takéto konanie posudzované 
ako porušeme povinnosti poisteného 
a následné je poisťovňa oprávněná, pri vzniku 
poistnej události, primerane krátiť poistné 
plneme podl’a toho, aký vplyv málo toto 
porušenie na rozsah jej povinnosti plniť, resp. 
z takéhoto dóvodu je poisťovňa oprávněná 
predmetnú poistnú zmluvu vypovedať.

3. Poistený je povinný bezodkladné poisťovm 
oznámit vznik akejkofvek poistnej události 
najneskór do 15 pracovných dní od vzniku 
poistnej události, zároveň však najneskór do 3 
pracovných dní, odkedy sa o nej dozvěděl.

4. Poistený je povinný nahlásit policii každú dopravná j 
nehodu, pri ktorej vznikne škoda na poistenom MV 
(vrátane doplnkovej výbavy) prevyšujáca 10- 
násobok mimmálnej mzdy. Rovnako je poistený 
povinný nahlásit policii každá poistná událost na ' 
poistenom MV, ktorá je krytá poistením pódia týchto 
zmluvných dojednaní a ktoré májá orgány policie j 
povinnost prešetriť, t.j. krádež MV, lápež MV, i 
poškodenie alebo zmčenie MV inak ako pri 
dopravnej nehode. Uvedené platí aj pre obvyklá 
alebo nadštandardná výbavu MV a batožinu v ňom j 
přepravovaná.

5. Ak došlo ku krádeži MV, poistený je povinný, po j
oznámení vzniku poistnej události, odovzdať !
oprávněnému pracovníkovi poisťovne (napr.
likvidátor): j

I
- všetky originálně kiáče vrátane náhradných,

připadne ich kopie a ovládače od f
zabezpečovacího zariadema od MV (ako napr. j
kiáče od MUL-T-LOCKu, Constructu, karty
imobilizéru, kódový štítok kiáčov a pod),

j
- kópiu technického preukazu s dočasným vyřáděním S

MV z evidencie příslušným dopravným 
inšpektorátom, resp. osvedčenie o evidenci! MV, ;
resp. potvrdenie dopravného inšpektorátu f
o dočasnom vyřadění MV z evidencie ,

- servisně knižky, colné deklarácie o dovoze MV a iné ' 
potřebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.

6. Poistený je ďalej povinný bezodkladné oznámit \ 
poisťovni akákofvek stratu kiáčov alebo ovládačov ! 
od dekódovacích zariadení MV alebo ich zmčenie

í
7. Ak bolo MV, za ktoré bolo vyplatené poistné plneme j 

nájdené (pri poistných rizikách krádež a lápež), je 
poistený povinný vrátit toto poistné plnenie alebo 
previesť vlastnické práva k MV na poisťovňu í 
bezodkladné, najneskór však do 30-tich dní od dňa ’ 
oznámení o nájdení MV.

j

8 Poistený je povinný počas celej doby poistenia MV i
udržiavať a prevádzkovať v nadnom technickom 
stave pódia predpisov výrobců a s platným > 
dokladom o vykonaní techmckej prehliadky. J

9 Poistený je povinný zabezpečiť, aby MV v čase jeho 
opustema bolo riadne zabezpečené proti krádeži j 
predpísaným spósobom zabezpečema, v sálade 1 
s článkom VII týchto zmluvných dojednaní.
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10 Poistený je povinný umožniť poisťovni, na 
základe jej pokynov, obhliadku poškodeného 
MV za účelom posúdenia nároku na poistné 
plnenie a jeho výšku.

11 Poistený je povinný zabezpečit, aby sa v MV, 
v čase jeho opustenia, nenachádzali doklady, 
náhradně kl’úče a ovládače od MV.

12. Ak sa preukáže, že mektorý z kíúčov 
a ovládačov od odcudzeného MV, 
odovzdaných poisteným, nie je pravý (t.j. 
nejedná sa o originálně kfúče a ovládače 
dodávané prvovýrobcom pre konkrétnu 
značku a typ konkrétného systému), pričom 
táto skutočnosť, vzhl'adom na konkrétnu 
situáciu, přispěla ku vzniku poistnej události, 
je poisťovňa oprávněná poistné plnenie znížiť, 
a to úměrně tomu, aký vplyv málo toto 
porušeme na vznik poistnej události, připadne 
zvačšenie rozsahu jej následkov, alebo pokial’ 
spósobilo obtiaže pri šetření poisťovne .

13 Poistený je povinný, v případe vzniku poistnej 
události zabezpečit poisťovni voči inému 
právo na náhradu škody.

14. Ak poistený porušil niektorú z povinností 
uvedená v čl VI, je poisťovňa oprávněná 
znížiť poistné plnenie, a to úměrně tomu, aký 
vplyv málo toto porušenie na vznik poistnej 
události, připadne zvačšenie rozsahu jej 
následkov, alebo pokiaí spósobilo obtiaže pri 
šetření poisťovne.

15 V případe ak poistený je platiteí DPH, je tento 
povinný opravovat MV len v opravovni, ktorá 
je platitefom DPH. Pokial’ bude oprava 
vykonaná v opravovni, ktorá nie je platcom 
DPH, poisťovňa poskytne poistné plnenie bez 
DPH

16. Poistený je povinný, na požiadanie poisťovne, 
předložit hodnověrné doklady za opravu MV. 
V případe, že poisťovni nebudú předložené 
hodnověrné doklady o opravě resp. o póvode 
použitých náhradných dielov pri opravě MV, 
poisťovňa bude poistné plnenie primerane 
krátit vzmysle ustanovení § 799 ods 3 
Občíanskeho zákonníka. Pokiaí MV bude 
odpredané v havarovanom stave, táto 
povinnost nevzniká.

Článok VII
PREDPÍSANÉ SPÓSOBY ZABEZPEČENIA

Poistený je povinný zabezpečit MV proti krádeži, 
okrem riadne uzamknutého MV, minimálně v 
nasledovnom rozsahu

1 Osobné a terénne MV, ktoré sú konštrukčne 
určené prevažne na přepravu osob a ich batožiny 
alebo nákladu a majú najviac 9 miest na sedenie 
vrátane miesta vodíča, ako aj MV určené 
prvovýrobcom ako osobné alebo terénne, ktoré sú 
v osvědčený o evidencii zapísané ako nákladný 
automobil Úžitkové MV s celkovou hmotnosťou 
do 3500 kg, ktoré sú v osvědčení o evidencii 
zapísané ako nákladný automobil.:

a) Vo východiskovej hodnotě spolu s doplňkovou 
výbavou do 19 916,35 EUR jednou 
z nasledovných možností

- imobilizérom v kíúči alebo
- autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa

neopakujúcim kódom alebo
- mechanickým zabezpečením pevne spojeným 

s podvozkom alebo karosériou MV typu 
Construct, Mul-T-Lock, Defend-Lock a pod.,

b) Vo východiskovej hodnotě spolu s doplňkovou 
výbavou od 19 916,35 EUR do 66 387,84 EUR 
jednou z nasledovných možností.

- autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa
neopakujúcim kódom v kombinácii
s imobilizérom v kíúči alebo

- autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa
neopakujúcim kódom a mechanickým 
zabezpečením pevne spojeným s podvozkom 
alebo karosériou MV typu Construct, Mul-T-Lock, 
Defend-Lock a pod.,

c) Vo východiskovej hodnotě spolu s doplňkovou 
výbavou nad 66 387,84 EUR:

- namontovaný funkčný satelitný elektronický 
vyhfadávací systém GPS, GP Jack (rádiolokačné 
zariademe typu Lo-Jack nie je dostačujúce) 
v kombinácii s imobilizérom v kíúči a alarmom 
s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom. 
Pokiaí MV nemá imobilizér v kíúči, je možné tento 
nahradit mechanickým zabezpečením pevne 
spojeným s podvozkom alebo karosériou MV typu 
Construct, Mul-T-Lock, Defend-Lock a pod ,
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2. Poistený je povinný preukázatefne zabezpečiť 
disky kolies z iahkých zliatin poistnými 
bezpečnostnými skrutkami.

3 Úžitkové a nákladné MV s celkovou 
hmotnosťou nad 3.500 kg a autobusy.
a) vo východiskovej hodnotě spolu s 

doplňkovou výbavou do 165 969,59 EUR
- imobilizérom v kfúči,

b) vo východiskovej hodnotě spolu s 
doplňkovou výbavou nad 165 969,59 
EUR,
- podl’a podmienok zabezpečema 

uvedených v bode 1, písm. c) tohto 
článku.

4 Traktory
a) vo východiskovej hodnotě spolu s 

doplňkovou výbavou do 99 581,76 EUR
- po pracovnej době traktor odstavený na 

oplotenom a uzamknutom pozemku,
b) vo východiskovej hodnotě spolu s 

doplňkovou výbavou nad 99 581,76 UER
- po pracovnej době traktor odstavený na 

oplotenom a uzamknutom pozemku, 
strážený strážnou službou nepřetržíte 
24 hod.denne,

5. Motocykle okrem uzamknutia zámkom 
dodávaným výrobcom, musia byť ďalej 
zabezpečené uzamknutím kolesa připadne 
inej pevnej časti motocykla, bezpečnostným 
zámkom (z tvrdenej ocele) a reťazou resp. 
obručou toho istého alebo vyššieho stupňa 
odolnosti ako samotný bezpečnostný zámok.

6. MV s dodatkovým poistením přepravy věcí 
musia byť vyhotovené v skriňovom převedení 
a musia byť zabezpečené autoalarmom 
s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim 
kódom (minimálně stromi funkciami), ktorý 
signalizuje otvárame dveří, kapoty, má snímač 
na snfmanie pohybu MV, blokuje činnosť 
motora a má ochranu proti scanovaniu. 
V případe ak sú v skriňovom převedení 
obsiahnuté aj presklenné časti, musia byť 
tieto opatřené neprehíadnou fóliou.

7. Na požadované vybavenie zabezpečovacích 
zariadení, a to imobilizér, alarm s plávajúcim 
alebo nikdy sa neopakujúcim kódom alebo 
satelitný elektronický vyhíadávací systém, je 
potřebné vykonať inštaláciu a aktiváciu týchto

zariadení autorizovanými osobami, před j 
dojednáním poistema MV.

8. Všetky zabezpečovacie zariadema musia byť | 
certifikované a mať vystavený doklad o ich montáži. ' 
Zariademe musí byť funkčně počas celej doby 
trvama poistema a poistený je povinný udržiavať ho [ 
v prevádzkyschopnom stave a používať ho pri i 

každom opuštění MV.

9 Pre MV končiace leasingový nájom, ktoré boli počas 
celej doby leasingu poistené v Kooperative 
poisťovni a.s., platí zabezpečeme pódia podmienok 
zabezpečema v leasingovej zmluve. Toto však platí j 
len v případe, ak je MV nanovo poistené do 30 dní ’ 
po ukončení leasingu.

i
10. Ak poistený porušil niektorú z povinností j 

uvedenú včl. VII, je poisťovňa oprávněná znížiť 
poistné plnenie, a to úměrně tomu, aký vplyv málo f 
toto porušenie na vznik poistnej události, připadne | 
zváčšenie rozsahu jej následkov, alebo pokial’ 
spósobilo obtiaže pri šetření poisťovne.

Článok Vlil !
ZLAVY NA POISTNOM

1 Ziava na poistnom alebo přirážka sa vzťahuje ;
výhradně na poistné, prináležiace poisťovni
v rozsahu dojednanom poistnou zmluvou

2 Výška ziavy na poistnom, resp. přirážka ‘
k poistnému je stanovená škodovým percentom 
vypočítaným ako poměr vyplatených škod vrátane 
rezerv a predpísaného poistného. Do škodového j
percenta sa nezapočítavajú poistné události, 
ktorých plnenie je uplatněné v regresnom konaní 
voči škodcovi a vrátené poistné plnema z krádeže t 

vozidla |

3 Pokiai škodové percento nepresiahne za dobu (
trvama poistema viac ako- í

li

* 50 % z predpísaného poistného, upravené ročné 
poistné sa zníži o 10%, J

■ 30 % z predpísaného poistného, upravené ročné ! 
poistné sa zníži o 20%;

■ 15 % z predpísaného poistného, upravené ročné j
poistné sa zníži o 30%, j

■ 0 % z predpísaného poistného, upravené ročné
poistné sa zníži o 50% s

j
Ak škodové percento presiahne za dobu trvania
poistenia o viac ako
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* 70 % z predpísaného poistného, upravené 
ročné poistné sa zvýši o 20 %,

■ 80 % z predpísaného poistného, upravené 
ročné poistné sa zvýši o 30 %;

■ 90 % a viac z predpísaného poistného, 
upravené ročné poistné sa zvýši o 40 %,

■ nad 100 % z predpísaného poistného,
upravené ročné poistné sa zvýši o 50 %

4 Znížeme alebo zvýšeme poistného pódia bodu 
3 tohto článku sa uplatňuje vždy:
a) v případe platema poistnej zmluvy 

spósobom „NEPRO RATA"
ok výročnému dátumu poistnej zmluvy,

b) v případe platenia poistnej zmluvy 
spósobom “PRO RATA"

o ak je dátum začiatku poistnej zmluvy
v období od 01.01. do 30.06. kalendárneho 
roka, uplatní sa zníženie, resp. zvýšenie 
vzhiadom na škodové percento za toto 
obdobie prvýkrát k 01.01. (rok začiatku PZ 
+ 1 rok) a ďalej vždy k 01.01 příslušného 
roka

o ak je dátum začiatku poistnej zmluvy
v období od 01.07. do 31.12. kalendárneho 
roka, uplatní sa zníženie, resp. zvýšenie 
vzhiadom na škodové percento ku 
konců následného poistného obdobia, t.j. 
prvýkrát k 01.01.(rok začiatku PZ + 2 roky 
) a ďalej vždy k 01 01 příslušného roka

5 Pri poistení súboru motorových vozidiel, ktoré 
budú slúžiť na účely taxislužby, autoškoly a 
autopožičovne sa účtuje přirážka k 
základnému poistnému a to taxislužba 200%, 
autoškola 150% a autopožičovňa 400%. Ak 
poisťovňa po vzniku poistnej události zistí, že 
poistený pri dojednávaní poistnej zmluvy 
neuviedol správný účel používania vozidla, 
bude poistné plnenie znížené v pomere 
zaplateného poistného k poistnému, ktoré sa 
málo zaplatiť

6. Ak dojde k zániku poistenia celého súboru, 
poistený je povinný k rozhodnému dátumu 
doplatit pomernú časť rozdielu na poistnom 
pódia priebehu škodovosti v zmysle 
ustanovení tohto článku do 15 - tich 
kalendárnych dní od zániku poistenia. Ak sa 
tak nestane, bude mu účtovaný poplatok 
z omeškama vo výške 0,05% z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania.

7 V případe ak dojde k vyradeniu MV v priebehu 
poistného obdobia zo súboru, poistenému bude 
vrátená poměrná časť z uhradeného predpísaného 
poistného, v ktorom bolí zohiadnené všetky 
aktuálně přiznané ziavy.

8 Pri uzatváraní poistnej zmluvy je možné priznať 
ziavu za škodový priebeh pódia ustanovení tohto 
článku u jednotlivých MV vsúbore, výlučné na 
základe dokladu o škodovom priebehu 
predchádzajúceho poistenia, ktorý je poistený 
povinný odovzdať v KOOPERATIVE poisťovm, a.s. 
najneskór do dvoch mesiacov od začiatku poistenia. 
Doklad o škodovom priebehu musí obsahovat, 
potvrdenie o ukončení poistnej zmluvy, škodový 
priebeh, všetky údaje o poistení (číslo poistnej 
zmluvy, IČO, všetky identifikačně údaje o MV) 
a musí byť riadne vystavený a podpísaný 
pověřeným pracovnfkom poisťovateia. Doba počas 
ktorej móže poistený požiadať o uplatněme si 
nároku na takúto ziavu (čas od ukončenia poistenia 
v inej poisťovni do uzatvorenia nového havarijného 
poistenia v KOOPERATIVA poisťovni, a.s.), nesmie 
presiahnuť 6 mesiacov. Pokiai mal poistený 
poistené MV v KOOPERATIVA poisťovni, a.s., doba 
prerušema poistenia nesmie presiahnuť 12 
mesiacov. Podmienkou priznania tejto ziavy je zánik 
predchádzajúceho poistenia předmětného MV.

9. Celková výška poskytnutých zliav nesmie prekročiť 
maximálně stanovenú výšku 70%. Z tohto dóvodu 
sa stanovuje minimálně poistné ako 30% zo 
základného poistného. V případe, že poistné po 
přiznaní zliav klesne pod 30% zo základného 
poistného, stanoví sa poistné vdanom poistnom 
roku na úrovni minimálneho poistného.

10 Poisťovňa po zániku havarijného poistenia 
súboru MV na základe žiadosti vydá poistenému 
doklad o škodovom priebehu tohto poistenia.

Článok IX
PLNENIE POISŤOVNE

1 Za škodu vzniknutú poistnou udalosťou pódia typu 
poistenia A alebo B, poisťovňa poskytne poistné 
plnenie, v rozsahu nákladov v danom mieste, na 
uvedeme poškodeného alebo zničeného MV do 
stavu bezprostředné před poistnou udalosťou, alebo 
v rozsahu nákladov na znovuzriademe zničeného 
alebo odcudzeného MV, so zohiadnením 
dojednanej spoluúčasti, maximálně však vo výške 
všeobecnej hodnoty MV v době bezprostředné před 
poistnou udalosťou.
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2. Po vzniku poistnej události je poisťovňa 
povinná hradiť primerané náklady na opravu 
alebo znovuzriadenie MV následovně

a) účelne vynaložené náklady na náhradně 
diely a materiál, účtované podl’a opravou, 
sa posudzujú tak, že sa porovnávajú 
s kalkulačným programom nákladov na 
opravu, připadne s katalogovými cenami 
náhradných dielov a časových noriem na 
prácu udávaných výrobcom. Súčasťou 
účtovných nákladov na náhradně dlely 
musia byť aj příslušné dodacie listy.

b) v nákladoch na prácu a lakovame sa 
zohfadňuje hodinová sadzba v danom 
regióne pre příslušný typ a značku 
v opravovniach SR;

c) za primerané náklady na opravu sa 
považujú také, ktoré nepresiahnu ceny 
náhradných dielov a časové normy 
stanovené výrobcom pre příslušná značku 
a typ MV.

3. Primeranými nákladmi na opravu nie sú 
zmluvné ceny dohodnuté medzi opravovňou 
a poisteným okrem prípadov, ak zmluvná 
cena za opravu MV v autoopravovni, 
nepřekročí podmienky dohodnuté v týchto 
zmluvných dojednamach.

4. V špecifických prípadoch si poisťovňa 
vyhradzuje právo určiť opravovňu, v ktorej sa 
má oprava vykonať. Ak oprava nebude 
vykonaná v opravovni určenej poisťovňou, 
poisťovňa pri výpočte náhrady škody uplatní 
ceny platné v určenej opravovni.
Ak poistený ponúkne poisťovni vykonáme 
opravy na MV svojpomocne, musí na tento 
postup dať poisťovňa písomný súhlas 
V takomto případe primerané náklady na 
opravu MV nesmú presiahnuť sumu 1 659,70 
EUR a maximálna hodinová sadzba v tomto 
případe bude polovičná z hodinovej sadzby 
podfa pfsm. b) bodu 2 tohto článku. Pri 
svojpomocnej opravě poisťovňa uhradí 
primerané náklady na opravu s DPH len 
v případe, ak poistený preukáže nákup 
náhradných dielov originálnym daňovým 
dokladom, v opačnom případe nebude DPH 
zohiadnené Poistený si už potom nemóže

uplatňovat ďalšie nároky z tejto poistnej události

5. Pokiai bolo MV zničené alebo poškodené v takom 
rozsahu, že náklady na opravu presiahnu 90 % 
všeobecnej ceny MV, poisťovňa bude považovat 
takúto škodu za totálnu škodu a výškou plnenia 
bude všeobecná cena MV znížená o hodnotu 
použitelných zvyškov z MV V případe poškodenia 
MV v zahraničí si poisťovňa vyhradzuje právo 
rozhodnúť o tom, či použitelné zvyšky uhradí 
v poistnom plnění alebo sa budu přepravovat do 
sídla poisteného. Náklady na přepravu použitelných 
zvyškov nesmú presiahnuť ich cenu.

6. Ak došlo k poškodeniu MV, za ktoré je poisťovňa 
povinná plniť, odchylné od VPP sa poisteme 
vztahuje aj na náklady spojené s přepravou 
poškodeného MV do najbližšej autorizovanej 
opravovne na území SR, schopnej opravu vykonať. 
Maximálně náklady na přepravu nesmú presiahnuť 
u osobných a úžitkových MV, s celkovou 
hmotnosťou do 3 500 kg 0,66 EUR/km, 
u úžitkových a nákladných MV, s celkovou 
hmotnosťou nad 3.500 kg a s maximálnym počtom 
miest na sedeme 3 (pódia údajov vtechnickom 
preukaze vozidla), 1,49 EUR/km, pričom sa hradia 
aj náklady spojené s prevádzkou diainice (nehradí 
sa diaimčná nálepka). Před uskutočnením přepravy 
je potřebné toto bezpodmienečne s poisťovňou 
dohodnúť na tel č. dispečingu poisťovne 0850 111 
566. Poisťovňa hradí aj přepravu posádky 
havarovaného MV vlakom II triedy resp. autobusom 
do miesta bydliska.

7. Doplňková výbava MV bude hradená len v případe, 
pokiai táto bola menovite a cenovo dojednaná 
v poistnej zmluve.

8 Poisťovňa odmietne poistné plnenie, ak sa po 
poistnej události preukáže, že výrobně číslo 
karosérie, resp. podvozku MV sa nezhoduje 
s údajmi uvádzanými výrobcom pri type MV 
uvedenom v poistnej zmluve, alebo ak sa zistí, že 
na MV boli výrobně čísla pozměněné, vyměněné, 
alebo ak MV pochádza z trestnej činnosti.

9. Poisťovňa má právo odpočítat od poistného plnenia 
dlžné poistné.

10. Poisteme sa nevztahuje na poškodenia alebo 
straty vzniknuté před dojednáním poistema.
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DODATKOVÉ POiSTENIE 

Článok X
ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE 

BATOŽINY

1. Ak je v poistnej zmluve dojednané, poisteme 
batožiny sa vztahuje na věci osobnej potřeby 
a spotřeby počas ich přepravy poisteným MV 
na poškodenie, zmčenie alebo odcudzenie, 
s výnimkou výluk vyslovené uvedených v 
příslušných VPP a v týchto zmluvných 
dojednaniach. Za věci osobnej potřeby a 
spotřeby sa považujú ošatenie, hygienické 
potřeby, atď., ktoré sú vosobnom vlastníctve 
osob přepravovaných poisteným MV.

2. Z poistema sú ďalej vyléčené fotoaparáty, 
filmovacie přístroje, videokamery, elektronické 
zariadenia ktoré niesu pevne zabudované v 
MV, elektronické hry, zbraně, kožuchy, lyže, 
snowboardy, okuliare, kontaktně šošovky, 
přístroje audiovizuálnej techniky, elektronické 
přístroje a ich příslušenstvo.

3 Poistenie sa vztahuje iba na věci riadne 
uložené a uzamknuté v MV, a to len 
v priestore určenom na uloženie batožiny 
alebo v uzamykatelných nosičoch pevne 
upevněných na MV

4. Batožina ponechaná v MV před začatím jazdy, 
po ukončení jazdy a pri přerušení jazdy na 
viac ako 1 hodinu, nie je poistením krytá. To 
isté platí aj v prípadoch, keď má poistený pri 
přerušení jazdy možnost uložit batožinu na 
bezpečnejšie miesto, připadne vziať si ju so 
sebou

5 Pri přechode štátnej hranice medzi krajinou, 
ktorá je členom EU a krajinou, ktorá nie je 
členom EU, je nutné vyplnit potvrdenie 
o vývoze predmetov drahších ako 331,94 
EUR a nechať si toto potvrdit příslušnou 
colmcou v mieste přechodu

6. Poistenie sa vztahuje na geografické územie 
Európy.

7. Plnenie za krádež alebo zničeme batožiny 
bude vykonané v technickej hodnotě věci

8 Ostatné podmienky poistenia sú určené rozsahom 
a podmienkami základného poistenia MV

Článok XI
ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE 

ÚRAZU

1 Ak je v poistnej zmluve dojednané, poistenie úrazu 
sa vztahuje na nemenované osoby přepravované 
poisteným MV (ďalej len „poistené osoby'1).

2 Poistenie úrazu v zmysle týchto zmluvných 
dojednaní móže zahmať niektoré z nasledovných 
druhov poistení pódia VPPÚP.

3. V zmysle VPPÚP sa dojednává, že právo na 
poistné plnenie vznikne len vtedy, ak k poistnej 
události pódia VPPÚP došlo:
- pri uvádzaní motora do chodu bezprostředné 

před začiatkom jazdy,
- pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho 

MV,
- za jazdy MV a pri jeho havárii,
- pri krátkodobých zastávkách MV v MV či v jeho 

blízkosti, v priestore určenom pre jazdu MV,
- pri odstraňovaní běžných porúch MV vzniknutých 

v priebehu jazdy (výměna kolesa, žiarovky 
a pod)

Poistenie sa nevztahuje na úrazy, ku ktorým došlo 
na miestach, ktoré nie sú určené na přepravu osob 
(napr. stúpačka, blatník, batožinový priestor a pod.) 
a na úrazy, ktoré nastali pri testovaní a typových 
skúškach MV alebo pri účasti rýchlostných 
a terénnych pretekoch s rýchlostnou vložkou 
vrátane oficiálnych tréningov.

4. a) Poistná suma, uvedená v poistnej zmluve pre
příslušný druh poistenia, platí pre jedno sedadlo, 

b) Poistná suma, ktorá představuje maximálnu 
výšku poistného plnema, sa rovná súčinu 
poistnej sumy pódia bodu a) a počtu sedadiel 
pódia technického preukazu (ďalej len „TP") 
uvedeného v poistnej zmluve.

5 Ak poistená osoba zomrie na následky úrazu, 
vyplatí poisťovňa osobám určeným pódia § 817 
Občianskeho zákonníka poistnú sumu pódia bodu 4 
a).
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6 Ak bolo dojednané poistenie trvalých 
následkov úrazu, vyplatí poisťovňa poistenej 
osobě, podlé rozsahu tělesného poškodenia, 
příslušné percento z poistnej sumy, uvedenej 
v bode 4 písm. a) tohto článku.

7. Pri úrazoch, ku ktorým dojde pri přepravovaní 
viacerých osob MV ako je počet sedadiel 
pódia TP, poisťovňa zníži plnenie, pódia bodu 
4 písm. a) tohto článku, v pomere počtu 
sedadiel k počtu přepravovaných osob.

8 Poistenie sa vztahuje na geografické územie 
Európy.

9. Úrazové poistenie zaniká spolu zo zámkom 
poistema MV.

Článok XII
DOPLŇKOVÁ - NADŠTANDARDNÁ VÝBAVA 

MV

1. Doplňkovou, t.j. nadštandardnou výbavou 
rozumieme všetky časti a súčasti pevne 
zabudované na, resp. v MV, dodávané nad 
rámec výrobcom, resp. dodané na MV 
dodatočne, ktoré me sú zahrnuté vo faktúre 
za kúpu MV. Ide napr o airbag, klimatizáciu, 
špeciálne lakovame, disky kolies z iahkých 
zliatin, rádioaparatúru, čalúnenie interiéru, 
strešné okno atď.

2 Doplňková výbava bude poistená len vtedy, 
ak to bolo dohodnuté v poistnej zmluve a jej 
hodnota je zahrnutá v poistnej sumě, 
s limitom poistného plnenia pre riziko krádeže 
vo výške 15% z východiskovej hodnoty MV.

3. Rozsah a ostatně podmienky poistema sú 
určené rozsahom a podmienkami základného 
poistenia MV

Článok XIII
PŘEPRAVA

1 Ak je v poistnej zmluve dojednané, poistenie 
sa vzťahuje na věci každého druhu, ak tieto 
nie sú vylúčené v příslušných VPP alebo 
vtýchto zmluvných dojednaniach, ktoré 
poistený přepravuje poisteným MV.

2. Poistenie přepravy sa vzťahuje len na poistné 
události, ktoré vznikli na území:

a) Slovenskej republiky v dósledku krádeže MV, 
lúpeže MV, poškodenia alebo zničema MV alebo 
jeho obvyklej výbavy náhodnou poistnou 
udalosťou, s výnimkou výluk vyslovené 
uvedených vo VPP alebo v týchto zmluvných 
dojednaniach (typ poistenia B),

b) Európskej úme v dósledku poškodenia alebo 
zničema MV alebo jeho obvyklej výbavy 
náhodnou poistnou udalosťou, s výnimkou výluk 
vyslovené uvedených vo VPP alebo v 
týchto zmluvných dojednaniach (typ poistenia A).

3 Poisťovňa poskytne poistné plnenie z poistema 
přepravy v případe, ak škoda na přepravovaných 
veciach bola spósobená:
- poškodením alebo zničením náhodnou poistnou 

udalosťou, s výnimkou výluk vyslovené 
uvedených vo VPP alebo týchto zmluvných 
dojednaní, max. však do hodnoty 6 638,78 EÚR,

- krádežou MV alebo lúpežou MV, max. však do 
hodnoty 1/4 zdojednanej poistnej sumy pre 
případ poškodenia alebo zničema věcí pri 
preprave

4. Přeprava začína uvedením přepravovaných věcí do 
pohybu za účelom ich naloženia a končí sa 
uložením na mieste určenom dňa, kedy takto 
uložené mohli byť, najneskór však dňa, kedy takto 
uložené mali byť.

5 Přeprava musí byť vykonávaná v osobnom alebo 
nákladnom MV, ktoré je vyhotovené v skriňovom 
převedení a ktoré musí byť zabezpečené 
autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa 
neopakujúcim kódom (minimálně s tromi funkciami), 
ktorý signalizuje otvárame dveří, kapoty, má snímač 
na snímáme pohybu vozidla, blokuje činnosť motora 
a má ochranu proti scanovamu. V případe ak sú 
v skriňovom převedení obsiahnuté aj presklenné 
časti, musia byť tieto opatřené nepřehlédnou fóliou.

6. Poistenie sa nevztahuje na:
a) přepravu cenností (peniaze, ceniny, klenoty, 

drahé kovy a predmety z nich vyrobené, perly , 
drahokamy, věci zvláštnej hodnoty a pod.),

b) škody spósobené krádežou alebo lúpežou MV, 
ktoré nastanú pri preprave bezprostředné 
navázujúcej na propravu do zahramčia alebo 
zo zahramčia,

c) věci zvláštnej hodnoty (věci umeleckej alebo 
historickej hodnoty, zlato, striebro, platina, 
predmety z nich vyrobené a starožitnosti),

d) propravu zvierat.
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7 Poisťovňa neposkytne poistné plnenie, ak boli 
poistené věci poškodené, zničené alebo 
odcudzené v důsledku
a) nedostatočného balenia,
b) nesprávného naloženia,
c) vnútornej skrytej vady alebo skazy,
d) pósobenia atmosférického tepla alebo 

chladu,
e) nakladania a vykladania, prekladania 

a skladovania,
f) poškodema alebo zničenia věci vlastným 

nákladom.
Ustanovenia bodu 7 písm. d) tohto článku 
neplatia, pokial’ k poistnej události došlo 
v priamej súvislosti so živelnou udalosťou 
alebo dopravnou nehodou

8 Přepravované věci ponechané v MV před 
začatím jazdy, po ukončení jazdy a pri 
přerušení jazdy na viac ako 1 hodinu nie sú 
poistením kryté. To isté platí aj vprípadoch, 
keď má poistený pri přerušení jazdy možnosť 
uložiť přepravované věci na bezpečnejšie 
miesto.

9. Pri poistnom plnění bude vyplatená suma 
znížená o dojednanú spoluúčast vo výške 
165,97 EUR

10 Ostatně podmienky poistema sú určené 
rozsahom a podmienkami základného 
poistema MV

Článok XIV
POISTENIE ČELNÉHO SKLA MV

1. Ak je v poistnej zmluve dojednané, poistenie 
sa vztahuje na akékolVek náhodné 
poškodenie alebo zničenie čelného skla MV, 
s výnimkou výluk vyslovené uvedených v 
příslušných VPP ako aj v čl. V a XIV týchto 
zmluvných dojednaní.

2 Poistenie čelného skla sa nevztahuje na 
poškodenie alebo zničenie čelného skla 
súvisiace s poškodením iných častí MV.

3. Poistenie čelného skla sa nevztahuje na 
poškodenie alebo zničenie čelného skla 
spósobné v důsledku: 
a) krádeže vlámaním alebo lúpeže;

b) úmyselného poškodema alebo zničenia ( 
vandalizmus)

4. Poistenie sa ďalej nevztahuje na diaíničné nálepky 
ktoré boli poškodené alebo zničené v důsledku 
poistnej události, alebo tak došlo pri opravě resp. 
výměně poškodeného alebo zničeného čelného 
skla MV.

5 Poistenie sa vztahuje na geografické územie 
Eurčpy.

6 Poistné plnenie poisťovne, za vzniknutá poistnú 
událost na čelnom skle MV, bude poskytnuté 
v zmysle čl. IX bod. 2 týchto zmluvných dojednaní.

7. V případe poškodenia čelného skla MV, ktoré bude 
opravené, pričom náklady na túto opravu 
nepresiahnu sumu 33,19 EUR, nebude poisťovňa 
v poistnom plnění zohiadňovať dojednanú 
spoluúčast.

8. V případe poškodenia alebo zničenia čelného skla 
MV, ktoré bude vyměněné, bude pri poistnom 
plnění vyplatená suma znížená o dojednanú 
spoluúčast vo výške 5% min. 16,60 EUR.

Článok XV
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Poisťovňa odpočítá z poistného plnenia dojednanú 
spoluúčast vo výške dohodnutej v poistnej zmluve

2 Pokial’ je nahlášená jedna poistná událost, ale 
z charakteru poškodenia vyplývá, že ide o dve 
a viac poistných událostí, poisťovňa odpočítá 
spoluúčast z každej z nich.

3 Poistné plnenie sa neposkytuje pri poistnej události, 
kde výška škody je nižšia ako dojednaná 
spoluúčast.

4. Pokial’ je poistený platitefom DPH, pódia udania 
v poistnej zmluve, poisťovňa poskytne poistné 
plnenie vždy bez DPH, s výnimkou toho, ak došlo 
k poistnej události spůsobenej krádežou alebo 
lúpežou, pokial’ DPH bola zahrnutá v poistnej sumě

5 Pokial’ nie je poistený platitefom DPH, pódia udania 
v poistnej zmluve, poisťovňa poskytne poistné 
plnenie s DPH len v případe, ak je DPH zahrnutá
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v poistnej sumě. V opačnom případe bude 
poskytnuté poistné plnenie bez DPH.

6. Pokiai sa bude vypočítávat náhrada
rozpočtom bez predložema účtov, bude sa 

vychádzať zásadné z kalkulačného programu. 
V takomto případe poisťovňa uhradí 
primerané náklady bez DPH. Za primerané 
náklady sa nebudú považovat náklady 
stanovené „zmluvnou cestou" a k mm
stanovené příplatky, přirážky a rožne
poplatky

7. Poplatky na strážených parkoviskách za 
úschovu MV po nehode budú uhradené 
v maximálnej dížke 5 dní.

8 Poisťovňa je oprávněná v případe totálnej 
škody a v případe odcudzenia MV zúčtovat 
poistné do konca poistného obdobia.

9. Pri totálnej škodě poistenie MV zaniká.

10. Ak me je možné vierohodne zistiť celkový 
počet najazdených kilometrov poisteného MV 
ku dňu havárie, použije poisťovňa pre 
stanovenie počtu najazdených kilometrov 
priemer najazdených kilometrov MV za jeden 
rok pódia znaleckého štandardu. Pri určovaní 
počtu najazdených kilometrov poisťovňa 
zohiadní aj kilometre z predchádzajúcich 
období pódia spósobu prevádzky MV.

11. Výšku základného poistného je poisťovňa 
oprávněná každoročně upravit, ak došlo 
k zvýšeniu cien náhradných dielov 
a opravárenských práč MV.
Poisťovňa je oprávněná zvýšit základné 
poistné pódia tohto bodu maximálně 
o oficiálně zverejnené percento priemernej 
ročnej miery inflácie, vyhlásenej pověřenou 
(oprávněnou) štátnou inštitúciou, za 
predchádzajúce obdobie.

12. Ak dojde vzmysle ustanovenia bodu 11 
tohto článku kzmene výšky poistného, 
oznámi poisťovňa poistenému výšku 
poistného pre ďalšie poistné obdobie 
písomne, najmenej dva mesiace před.
a) výročným dátumom poistnej zmluvy 

v případe platenia poistnej zmluvy 
spósobom „NEPRO RATA“,

b) 01.01. příslušného roka v případe platenia 
poistnej zmluvy spósobom „PRO RATA".

13. V případe, ak dojde k zámku poistenia celého 
súboru, poistenému bude vrátená poměrná časť 
z uhradeného predpísaného poistného, v ktorom 
boli zohiadnené všetky aktuálně přiznané ziavy.

14 V případe, ak poistený a poistník me sú totožnou 
osobou, vzťahujú sa ustanovenia týchto zmluvných 
dojednaní, týkajúce sa poisteného, aj na poistníka.

15. Pokiai v priebehu roku klesne počet poistených
motorových vozidiel pod 5 vozidiel, poisťovňa
zmluvu vypovie a navrhne individuálně poistenie 
motorových vozidiel

16. Toto poistenie móže v zmysle § 800
Občianskeho zákonníka, odst. 2 vypovedať každý 
z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu
uzatvorema poistnej zmluvy. Výpovědná lehota je 8- 
denná.

17. Poistenie, pri ktorom je dojednané běžné
poistné, zamkne výpoveďou ku konců poistného 
obdobia. Výpověď sa musí dať aspoň šesť týždňov 
před jeho uplynutím.

Článok XVI
DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

Výzva pódia § 801 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znění neskorších predpisov a iné 
písomnosti sa považujú za doručené, ak ich adresát 
přijal, odmietol prijať alebo dňom, keď ich pošta vrátila 
odosielajúcej straně ako nedoručené 

Článok XVII 
VÝKLAD POJMOV

Pre účely havarijného poistenia pódia příslušných VPP 
a týchto zmluvných dojedaní:

1. Technická hodnota (časová hodnota) je hodnota,
ktorá k rozhodnému dátumu vyjadřuje
zvyšok životnosti v Sk, pričom niesu v nej zahrnuté 
trhové a ekonomické vplyvy.

2. Všeobecná hodnota MV je hodnota MV v danom 
mieste a čase vyjádřená v SK, pri stanovení ktorej 
sú okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté aj vplyvy trhu 
(predajnosť typu MV) Vyjadřuje cenu MV pri jeho 
predaji obvyklým spósobom na voinom trhu 
k rozhodnému dátumu.
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3. Východisková hodnota (nová hodnota) MV 
je hodnota vyjádřená v Sk, zistená z cenníka 
autorizovaných predajcov předmětného MV 
k rozhodnému dátumu, ktorá zodpovedá cene 
znovuzriadenia alebo znovuobstarania nového 
MV, připadne poslednej známej cene nového 
MV na trhu v SR.

4. Základné ročné poistné spolu je poistné 
stanovené pre dané MV bez akejkolVek ziavy 
vdanom roku, s výnimkou zl’avy za 
dohodnutu výšku spoluúčasti.

5 Upravené ročné poistné je základné ročné 
poistné zohiadnené o množstevnú ziavu a inú 
zfavu.

6 Výsledné ročné poistné je upravené ročné 
poistné zohiadnené o ziavu za škodový 
priebeh a inú ziavu.

7 Nesprávné uloženou batožinou alebo 
nákladom v MV sa rozumie súbor 
přepravovaných věcí, ktoré me sú vzhiadom 
na ich hmotnost a rozměry adekvátně 
zabezpečené voči pohybu, a ktoré sa 
nenachádzajú na mieste, ktoré je k tomuto 
účelu určené.

8. Nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou 
sa rozumie nedodržanie, porušenie závazných

technických pravidiel, predpisov, pokynov a noriem 
udávaných výrobcom

9. Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá 
je fyzicky schopná, duševne spósobilá a zmluvne 
zaviazaná, vykonávat ochranu zvereného majetku 
před odcudzením, počas určenej doby, stanoveným 
spósobom.

10. GPS a GP Jack sú elektronické monitorovacie 
a vyhiadávacie systémy ktoré pracujú na báze 
lokalizácie pomocou satelitov.

11 Poistná suma je hornou hranicou plnenia 
poisťovne za škodu na MV v závislosti od veku MV, 
počtu najazdených km a celkového stavu MV.

12. Poistenie „PRO RATA“ - bezohiadu na 
účinnost poistnej zmluvy ( začiatok poistenia), 
rozhodným dátumom pre uplatnenie znížema, resp. 
zvýšenia poistného pódia škodového percenta 
vzmysle čl. Vlil a pre uplatnenie aktuálnej 
množstevnej ziavy je vždy k 01.01 příslušného roka

13. Poistenie „NEPRO RATA“ - deň účinnosti 
poistnej zmluvy (začiatok poistenia) je v tomto 
případe zhodný s dňom uplatnema zníženia, resp 
zvýšenia poistného pódia škodového percenta
v zmysle čl. Vlil a pre uplatnenie aktuálnej 
množstevnej ziavy.
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OSOBITNE POISTNE PODMIENKY 
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Pre poistenie vozidiel platia ustanovenia Všeobecných
poistných podmienok pre poistenie majetku č 106 a tieto
Osobitné poistné podmienky pre poistenie vozidiel č 356,
poklať me je v poistnej zmluve dohodnuté inak

OSOBITNE USTANOVENIA

Článok I 
Poistné riziká

1 Základné poistenie vozidiel sa vztahuje na
a) poškodeme, zmčeme vozidla alebo jeho obvyklej 

výbavy náhodnou udalostbu, s výnimkou výluk 
výslovné uvedených vo Všeobecných poistných 
podmienkach pre poistenie majetku č 106 (ďalej 
len „VPP č 106"), Osobítných poistných podmien
kach - poistenie věci pre případ živelných událostí 
č 156 (ďalej len „OPP č 156") alebo v příslušných 
zmluvných dojednamach,

b) krádež, lúpež vozidla alebo jeho obvyklej výbavy v 
rozsahu Osobítných poistných podmienok - pois
tenie pre případ krádeže věci č. 206 (ďalej len 
„OPP č 206)
Doplňková výbava je poistená, len ak sa to dohodlo 
v poistnej zmluve.

2 Doplňkové poistenie vozidiel sa vztahuje na poško- 
deme, zmčeme alebo stratu vozidla spreneverou, 
podvodom, zatajením věci, neoprávněným užíváním 
cudzieho vozidla, pokial' bol páchateí zistený pódia 
právoplatného rozhodnutia, ktorým sa skončilo trestné 
konáme

Článok II
Vymedzenie poistnej události

1 Poistnou udalostbu je náhodná událost' špecifikovaná 
v predchádzajúcom článku, ak je s ňou spojený vznik 
povinnosti poisťovne plnit’

2 Poistnou udalostbu však nie je, ak bola takáto událost 
spósobená úmyselným konáním poisteného, poistníka 
alebo z podnětu mektorého z nich.

Článok III 
Výluky z poistenia

1. Právo na plnenie me je, ak část vozidla bola poškodená 
alebo zničená v dosledku
a) prirodzeného opotrebenia, ako aj trvalého vplyvu 

prevádzky, korózie alebo erózie, únavy materiálu,

b) funkčného namáhania,
c) chybnej konštrukcie, výrobnej alebo materiálovej 

chyby,
d) nesprávnej obsluhy s následným poškodením častí 

vozidla nadměrným funkčným namáháním,
e) toho, že vozidlo viedla osoba, ktorá nemala pred- 

písané oprávněme na vedeme vozidla,
f) činnosti vozidla ako pracovného stroja

2. Poistenie sa nevztahuje na škody vzniknuté pri opravě 
alebo údržbě vozidla, ak ide o poškodeme alebo 
zmčeme vozidla, za ktoré je zodpovědná opraváreň 
alebo dodávateí zo zákona.

3 Poistenie sa nevztahuje na poškodeme alebo zmčeme 
vozidla pri sútážiach alebo pretekoch každého druhu 
a pri súfažiach s rýchlostnou vložkou, ako aj pri 
přípravných jazdách na preteky a sútážiach s rýchlost
nou vložkou

4 Ak bolí poškodené alebo zničené pneumatiky alebo 
plné gumové obruče vozidla alebo ak bolo elektrické 
zariademe vozidla poškodené skratom, vznikne právo 
na plnenie len vtedy, ak došlo
a) súčasne aj k mému poškodemu vozidla, za ktoré

je poisťovňa povinná plnit,
b) k ich poškodemu alebo zničemu zásahom inej osoby

než poisteného, poistníka alebo vodiča 
Pokial’ nedošlo z inej příčiny a v rovnakom čase 
k inému poškodemu vozidla, za ktoré je poisťovňa 
povinná plnit’, poistenie sa nevztahuje na poškodeme 
alebo zmčenie nosičov záznamov, obrazoviek a iných 
zobrazovacích jednotiek

5 Poisťovňa nie je povinná plnit’ za následné škody všet- 
kých druhov (nemožnost používat’ vozidlo, ušlý zisk 
a pod.), vedíajšie výdavky (právně, poštovné, příplatky 
a pod.).

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

Článok IV
Zmluvné strany si móžu vzájomné práva a povinnosti upravit’ 
v zmluve dohodou odchylné od poistných podmienok, ak 
to výslovné me je zakázané a pokial' z povahy ustanovení 
týchto podmienok nevyplývá, že sa od nich nie je možné 
odchýlit’

Článok V
Tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie vozidiel 
nadobúdajú účinnost’ dňa 01 09 2012.
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FMíTřNÉ PODMIENKY PRh ROZSAH ASISTENČNÍCH 
sf f l/lhlí f lAVAPMNÉHt i POISTENIA VOZIPIEL do 3 500 kg č. 2010

ČASŤ A - Technická asistencía

Článok I.
Úvodně ustanovenie

Pre rozsah asistenčných služieb havarijného poistenia 
vozidiel do 3 500 kg platia ustanovenia týchto osobitných 
poistných podmienok pre rozsah asistenčných služieb 
havarijného poistenia vozidiel do 3 500 kg č. 2010 (ďalej 
len „OPP č 2010").

Článok II.
Asistenčně služby v případe dopravnej nehody 

na území Slovenskej republiky 
(TECHNICKÁ ASISTENCÍA)

Ak dojde na území Slovenskej republiky k dopravnej ne
hodě (podmienkou pre asistenciu v dósledku dopravnej 
nehody je, že miesto dopravnej nehody bude minimálně 
0 km od trvalého bydliska poisteného, resp. od trvalého 
stanovišfa vozidla poisteného), Poisťovatef prostred- 
níctvom poskytovateía asistenčných služieb zabezpečí.

1) OPRAVU / ODŤAH / ÚSCHOVU,
To znamená, že.
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opra

vu vozidla na mieste, ak je taká oprava možná, 
a uhradí náklady za výkon servisného technika 
až do výšky 92 EUR Cenu náhradných dielov 
hradí poistený. Alebo

b) zorganizuje odtah vozidla z miesta dopravnej 
nehody do najblížšej opravovne, ak nie je možná 
oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí 
náklady za odtah vozidla až do výšky 92 EUR pri 
dopravnej nehode. Alebo

c) zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo 
najbližšíe k miestu dopravnej nehody a uhradí 
náklady takejto úschovy, maximálně však za 
10 dm úschovy, ak nie je možná oprava na 
mieste podlá písm. a) ani odtah vozidla podlá 
písm b) Odtah nepojazdného vozidla do miesta 
trvalého bydliska je zo strany asistenčnej 
spoločnosti len organizovaný. Náklady hradí 
poistený,

2) POKRAČOVANÉ V CESTE ALEBO NÁVRAT DOMOV,
To znamená, že
a) v případe, že trvanie opravy presiahne osem 

hodin, tak asistenčná služba zabezpečí ubyto- 
vame v hoteli na jednu noc a uhradí náklady 
takéhoto ubytovama až do výšky 82 EUR. Uby- 
tovanie je garantované za podmienky, že do
pravná nehoda nastala najmenej 100 km od 
miesta trvalého bydliska. Alebo

b) zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spia- 
točnej ceste z miesta dopravnej nehody do 
miesta trvalého bydliska buď vlakom II. triedy, 
autobusom (náklady na cestovné všetkých ces- 
tujúcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na 
dopravu taxíkom maximálně do výšky 99 EUR). 
V případe, ak poistený přejav! záujem, tak 
Poisfovatef prostredníctvom poskytovateía asis
tenčných služieb zorganizuje a uhradí náklady 
na pokračovame v ceste do cieta vlakom II. trie
dy, autobusom (náklady na cestovné všetkých 
cestujúcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady 
na dopravu taxíkom maximálně do výšky
99 EUR) Poistený má nárok len na zorganizo
vaná a úhradu nákladov na jednu cestu. Alebo

c) zorganizuje požičame náhradného vozidla maxi
málně na 24 hodin počas opravy vozidla.

3) V PŘÍPADE KRÁDEŽE VOZIDLA,
To znamená, že
a) pokiaí príde ku krádeži vozidla, tak asistenčná 

spoločnosť zabezpečí ubytovanie užívatefa asis
tenčných služieb v hoteli na jednu noc a uhradí 
náklady takéhoto ubytovama až do výšky 82 
EUR/osoba. Ubytovanie je garantované za pod
mienky, že dopravná nehoda nastala najmenej
100 km od miesta trvalého bydliska, Alebo

b) zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spia- 
točnej ceste z miesta dopravnej nehody do 
miesta trvalého bydliska buď vlakom II. triedy, 
autobusom (náklady na cestovné všetkých 
cestujúcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady 
na dopravu taxíkom maximálně do výšky 99 
EUR). V případe, ak poistený přejav! záujem, tak 
Poisťovateí prostredníctvom poskytovateía 
asistenčných služieb zorganizuje a uhradí nákla
dy na pokračovame v ceste do cieía vlakom II.
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triedy, autobusom (náklady na cestovné všet- 
kých cestujúcich vo vozidle) alebo taxíkom 
(náklady na dopravu taxíkom maximálně do výš
ky 99 EUR). Poistený má nárok len na zorgani
zovaná a úhradu nákladov na jednu cestu.

c) zorganizuje požičanie náhradného vozidla 
maximálně na 24 hodin počas opravy vozidla.

Článok III.
Asistenčně služby v případe dopravnej nehody 

v zahraničí (TECHNICKÁ ASISTENCIA)

Ak dojde k dopravnej nehode v zahraničí (podmienkou 
pre asistenciu v dósledku dopravnej nehody je, že 
miesto dopravnej nehody bude mimo územia Slovenskej 
republiky), následkom ktorej sa vozidlo s asistenčnými 
službami stane nepojazdným, Poisťovateí prostred- 
níctvom poskytovateía asistenčných služieb zabezpečí:

1) OPRAVU / ODŤAH / ÚSCHOVU,
To znamená, že.
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu

vozidla na mieste, ak je taká oprava možná, 
a uhradí náklady za výkon servisného technika 
až do výšky 175 EUR. Cenu náhradných dielov 
hradí poistený. Alebo

b) zorganizuje odtah vozidla z miesta dopravnej 
nehody do najbližšej opravovne, ak nie je možná 
oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí 
náklady za odtah vozidla až do výšky 175 EUR 
pri dopravnej nehode. Alebo

c) zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo 
najbližšie k miestu dopravnej nehody a uhradí 
náklady takejto úschovy, maximálně však za 10 
dm úschovy, ak nie je možná oprava na mieste 
podlá písm. a) ani odtah vozidla podlá písm b) 
Odtah nepojazdného vozidla do miesta trvalého 
bydliska je zo strany asistenčnej spoločnosti len 
organizovaný, Náklady hradí poistený.

2) POKRAČOVANÉ V CESTE ALEBO NÁVRAT DOMOV,
To znamená, že
a) v případe, že trvanie opravy presiahne osem 

hodin, tak asistenčná služba zabezpečí ubyto- 
vanie asistenčných služieb v hoteli na maximálně 
dve noci a uhradí náklady takéhoto ubytovania 
až do výšky 75 EUR/noc. Alebo

b) zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spiatoč- 
nej ceste z miesta dopravnej nehody do miesta 
trvalého bydliska buď vlakom II. triedy, auto
busom (náklady na cestovné všetkých cestu- 
júcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na 
dopravu taxíkom maximálně do výšky 99 EUR). 
V případe, ak poistený prejaví záujem, tak Pois
ťovateí prostredníctvom poskytovateía asistenč
ných služieb zorganizuje a uhradí náklady na 
pokračovanie v ceste do cieía vlakom II triedy, 
autobusom (náklady na cestovné všetkých ces

tujúcich vo vozidle), taxíkom (náklady na dopravu 
taxíkom maximálně do výšky 99 EUR) alebo 
lietadlom (classe Y). Poistený má nárok len na 
zorgamzovanie a úhradu nákladov na jednu 
cestu Alebo

c) zorganizuje požičame náhradného vozidla maxi
málně na 48 hodin počas opravy vozidla.

3) V PŘÍPADE KRÁDEŽE VOZIDLA,
To znamená, že
a) v případe, že trvanie opravy presiahne osem 

hodin, tak asistenčná služba zabezpečí ubyto- 
vanie asistenčných služieb v hoteli na maximálně 
dve noci a uhradí náklady takéhoto ubytovania 
až do výšky 75EUR/noc. Alebo

b) zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spiatoč- 
nej ceste z miesta dopravnej nehody do miesta 
trvalého bydliska buď vlakom II. triedy, autobu
som (náklady na cestovné všetkých cestujúcich 
vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na dopravu 
taxíkom maximálně do výšky 99 EUR) V případe, 
ak poistený prejaví záujem, tak Poisťovateí 
prostredníctvom poskytovateía asistenčných 
služieb zorganizuje a uhradí náklady na pokia- 
čovame v ceste do cieía vlakom II triedy, auto
busom (náklady na cestovné všetkých cestu
júcich vo vozidle), taxíkom (náklady na dopravu 
taxíkom maximálně do výšky 99 EUR) alebo 
lietadlom (classe Y) Poistený má nárok len na 
zorgamzovanie a úhradu nákladov na jednu 
cestu. Alebo

c) zorganizuje požičame náhradného vozidla 
maximálně na 48 hodin počas opravy vozidla.

4) REPATRIÁCIU VOZIDLA DO VLASTI
To znamená, že
a) Poisťovateí uhradí náklady za cestu pre vyzdvih- 

nutie opraveného vozidla, maximálně do výšky 
250 EUR, ak oprava vozidla trvala dlhšie ako 
7 dní. Alebo

b) zorganizuje odtah vozidla do Slovenskej repub
liky Tieto náklady platí poistený

5) VRAK PO NEHODE
To znamená, že
a) pokiaí přišlo pri dopravnej nehode v zahraničí k 

totálnemu zničeniu vozidla asistenčná služba 
zabezpečí pomoc s vybavováním formalit spoje
ných s vyřáděním vozidla z evidencie a přeplatí 
náklady na zošrotovanie vozidla, maximálně do 
výšky 500 EUR.

6) NÁHRADNĚ DIELY
To znamená, že
a) asistenčná služba zorganizuje nákup náhrad

ných dielov vozidla a zabezpečí odoslame 
náhradných dielov. Náklady na nákup náhrad
ných dielov platí poistený
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7) FINANČNÚ TIESEŇ POISTENÉHO
To znamená, že
a) ak poistený telefonicky oznámí poskytovatelovi 

asistenčných služieb finančnú tieseň, t.j. nedos- 
tatok prostriedkov na zabezpečeme opravy ale- 
bo na návrat do miesta trvalého bydliska, pos
kytovatel' asistenčných služieb zabezpečí doru- 
čeme fmančnej hotovosti na překonáme finanč- 
nej tiesne poistenému v ním požadovanej výške, 
maximálně však vo výške 10.000 EUR za pod- 
mienky, že tretia osoba zloží sumu rovnajúcu sa 
požadované] výške finančnej hotovosti v hoto
vosti asistenčnej službě alebo Poisfovateíovi.

Článok IV.
Asistenčně služby v případe poruchy na území

Slovenskej republiky 
(TECHNICKÁ ASISTENCIA)

Ak dojde na území Slovenskej republiky k poruche 
(podmienkou pre asistenciu v dósledku poruchy je, že 
miesto poruchy bude minimálně 0 km od trvalého byd- 
liska poisteného, resp. od trvalého stanovišťa vozidla 
poisteného), Poisťovatel' prostredníctvom poskytovateía 
asistenčných služieb zabezpečí.

1) OPRAVU / ODŤAH / ÚSCHOVU,
To znamená, že.
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opra

vu vozidla na mieste, ak je taká oprava možná, 
a uhradí náklady za výkon servísného technika 
až do výšky 92 EUR. Cenu náhradných dielov 
hradí poistený. Alebo

b) zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej 
nehody do najbližšej opravovne, ak nie je možná 
oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí 
náklady za odťah vozidla až do výšky 92EUR pri 
dopravnej nehode. Alebo

c) zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo 
najbližšíe k miestu dopravnej nehody a uhradí 
náklady takejto úschovy, maximálně však za 10 
dm úschovy, ak me je možná oprava na mieste 
podlá písm a) ani odťah vozidla podlá písm. b) 
Odťah nepojazdného vozidla do miesta trvalého 
bydliska je zo strany asistenčnej spoločnosti len 
organizovaný. Náklady hradí poistený.

2) POKRAČOVANÉ V CESTE ALEBO NÁVRAT DOMOV,
To znamená, že
a) v případe, že trvanie opravy presiahne osem 

hodin, tak asistenčná služba zabezpečí uby- 
tovanie v hotel! na jednu noc a uhradí náklady 
takéhoto ubytovama až do výšky 82 EUR. Uby- 
tovame je garantované za podmienky, že doprav
ná nehoda nastala najmenej 100 km od miesta 
trvalého bydliska. Alebo

b) zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spiatoč- 
nej ceste z miesta dopravnej nehody do miesta

trvalého bydliska buď vlakom II. triedy, autobu- 
som (náklady na cestovné všetkých cestujúcich 
vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na dopravu 
taxíkom maximálně do výšky 99 EUR). V případe, 
ak poistený prejaví záujem, tak Poisťovatel' 
prostredníctvom poskytovatelá asistenčných 
služieb zorganizuje a uhradí náklady na pokra- 
čovame v ceste do dělá vlakom II. triedy, auto- 
busom (náklady na cestovné všetkých cestu- 
júcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na 
dopravu taxíkom maximálně do výšky 99 EUR). 
Poistený má nárok len na zorganizovame 
a úhradu nákladov na jednu cestu, Alebo

c) zorganizuje požičanie náhradného vozidla maxi
málně na 24 hodin počas opravy vozidla

3) ASISTENCIU PRI STRATE KLÚČOV OD VOZIDLA 
To znamená, že
a) pri strate kťúčov od vozidla zabezpečí otvorenie 

vozidla a výměnu zámku alebo odťah do naj- 
bližšíeho servisu, maximálně však do výšky 
73 EUR.
Poskytovatel' asistenčných služieb nehradí 
hodnotu zámkov a nových kťúčov.

4) ASISTENCIU PRI DEFEKTE 
To znamená, že
a) pri defekte vozidla zabezpečí opravu vozidla na 

mieste, maximálně však do výšky 73 EUR. 
Poskytovatel' asistenčných služieb nehradí cenu 
náhradného materiálu (napr. pneumatiky, disky).

5) ASISTENCIU PRI ZÁMĚNĚ, VYČERPANÍ PALIVA 
To znamená, že
a) zabezpečí dovoz paliva na miesto, maximálně 

však do výšky 73 EUR. Alebo
b) zabezpečí vyprázdněme nádrže a přečerpáme 

paliva, maximálně však do výšky 73 EUR. Alebo
c) Poskytovatel' asistenčných služieb nehradí cenu 

za núdzovo poskytnuté nové palivo.

Článok V.
Asistenčně služby v případe poruchy v zahraničí 

(TECHNICKÁ ASISTENCIA)

Ak dojde k poruche v zahraničí (podmienkou pre asis
tenciu v dósledku poruchy je, že miesto poruchy bude 
mimo územia Slovenskej republiky), následkom ktorej 
sa vozidlo s asistenčnými službami stane nepojazdným, 
Poisťovatel' prostredníctvom poskytovatelá asistenčných 
služieb zabezpečí’

1) OPRAVU / ODŤAH / ÚSCHOVU,
To znamená, že’
a) zorganizuje výjazd servísného technika na opravu 

vozidla na mieste, ak je taká oprava možná, 
a uhradí náklady za výkon servísného technika 
až do výšky 175 EUR. Cenu náhradných dielov
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I

hradí poistený, Alebo
b) zorganizuje odtah vozidla z miesta dopravné] 

nehody do najbližše] opravovne, ak me je možná 
oprava na mieste dopravné] nehody, a uhradí 
náklady za odtah vozidla až do výšky 175 EUR 
pri dopravnej nehode. Alebo

c) zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo 
najbližšíe k míestu dopravnej nehody a uhradí 
náklady takejto úschovy, maximálně však za 
10 dní úschovy, ak nie je možná oprava na 
mieste pódia písm a) ani odtah vozidla podlá 
písm. b). Odtah nepojazdného vozidla do miesta 
trvalého bydliska je zo strany asistenčnej spo- 
ločnosti len organizovaný, Náklady hradí pois
tený.

2) POKRAČOVANÉ V CESTE ALEBO NÁVRAT DOMOV,
To znamená, že
a) v případe, že trvanie opravy presiahne osem 

hodin, tak asistenčná služba zabezpečí ubyto- 
vame asistenčných služieb v hoteli na maximálně 
dve noci a uhradí náklady takéhoto ubytovania 
až do výšky 75 EUR/noc, Alebo

b) zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spia- 
točnej ceste z miesta dopravnej nehody do 
miesta trvalého bydliska buď vlakom II. triedy, 
autobusom (náklady na cestovné všetkých ces- 
tujúcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na 
dopravu taxíkom maximálně do výšky 99 EUR) 
V případe, ak poistený prejaví záujem, tak Pois- 
fovateí prostredníctvom poskytovatelé asis
tenčných služieb zorganizuje a uhradí náklady 
na pokračovame v ceste do cieia vlakom II. trie
dy, autobusom (náklady na cestovné všetkých 
cestujúcich vo vozidle), taxíkom (náklady na 
dopravu taxíkom maximálně do výšky 99 EUR) 
alebo lietadlom (classe Y). Poistený má nárok 
len na zorganizovame a úhradu nákladov na 
jednu cestu. Alebo

c) jzorgamzuje požičame náhradného vozidla maxi
málně na 48 hodin počas opravy vozidla

3) ASISTENCE PRI STRATE KLÚČOV OD VOZIDLA
To znamená, že
a) pri strate kíúčov od vozidla zabezpečí otvoreme 

vozidla a výměnu zámku alebo odtah do naj- 
bližšieho servisu, maximálně však do výšky 
150 EUR.
Poskytovatel' asistenčných služieb nehradí hod
notu zámkov a nových kíúčov.

4) ASISTENCE PRI DEFEKTE
To znamená, že
a) pri defekte vozidla zabezpečí opravu vozidla na 

mieste, maximálně však do výšky 150 EUR, 
Poskytovatel' asistenčných služieb nehradí cenu 
náhradného materiálu (napr. pneumatiky, disky)

5) ASISTENCE PRI ZÁMĚNĚ, VYČERPANÍ PALIVA 
To znamená, že
a) zabezpečí dovoz paliva na miesto, maximálně 

však do výšky 150 EUR. Alebo
b) zabezpečí vyprázdnenie nádrže a přečerpáme 

paliva, maximálně však do výšky 150 EUR 
Alebo
Poskytovatel' asistenčných služieb nehradí cenu 
za núdzovo poskytnuté nové palivo

6) FINANČNÚ TIESEŇ POISTENÉHO 
To znamená, že
a) ak poistený telefonicky oznámi poskytovateíovi 

asistenčných služieb finančnú tieseň, tj nedos
tatek prostriedkov na zabezpečeme opravy 
alebo na návrat do miesta trvalého bydliska, 
poskytovatel' asistenčných služieb zabezpečí 
doručenie finančnej hotovosti na překonáme 
finančnej tiesne poistenému v ním požadovanej 
výške, maximálně však vo výške 10.000 EUR za 
podmienky, že tretia osoba zloží sumu rovnajúcu 
sa požadovanej výške finančnej hotovosti 
v hotovosti asistenčnej službě alebo Poisťova- 
teíovi.

Článek VI.
Výluky z techmckej asistencie

Asistenčné služby nebudú poskytnuté v případe’
a) Nekontaktovame a nerešpektovame pokynov asis

tenčnej služby
b) Neplatné vodičské oprávnenie, nedostatky v povin

né) výbavě a príslušenstve vozidla
c) Preťažovanie vozidla, nesprávna/nedostatočná 

údržba, technické prehliadky
d) Vojnový stav, štrajk, občíanske nepokoje, zatknutie, 

zabaveníe, oficiálně zákazy, pirátstvo, nukleárně 
a rádioaktívne efekty

e) Úmyselný trestný čin, samovražda
f) Neodborné zásahy, škody pri opravě vozidla, výmě

na dielov, prevádzkové hmoty
g) Preteky, športovó súťaže, tréningy
h) Alkohol, psychofarmatiká, drogy
i) Prirodzené opotrebovanie, funkčné namáhanie sú- 

čiastok vozidla
j) Chybná konštrukcia/montáž, výrobně a/alebo mate

riálové vady
k) Výbuch výbušnin přepravovaných vo vozidle
l) Škody na pneumatikách, autorádiu a audiovizuálnej 

techmke, elektronické zariadema vozidla skratom

ČASf B - Administratívno-právna asístencía

Poistený má okrem vyššíe uvedených technických 
asistenčných služieb možnost' čerpat' aj ďalšie služby 
formou ústných informácií na Slovensku a v zahraničí
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Článok VIL
Asistenčně služby na území Slovenskej republiky 

(ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ASISTENCIA)

Poisťovateí prostredníctvom poskytovateli asistenčných 
služieb zabezpečí.

1) PRÁVNĚ A ADMINISTRATIVNĚ INFORMÁCIE
a) Právně rady v núdzovej situácii
b) Informácie o pravidlách cestnej premávky v SR
c) Rady o postupoch po nehode
d) Adresy právnych zástupcov
e) Adresy správných orgánov, policajných orgánov, 

dopravných inšpektorátov

2) TELEFONICKÁ POMOC V NÚDZI
a) Rady, informácie, pomoc pri riešení núdzových 

situácii
b) Vyhíadame dodávateíov služieb
c) Nahláseme poistnej události poisťovm

3) VZTAHY S POLICAJNÝMI ORGÁNMI PO NEHODE
a) Deklarácia nehody (pomoc pri vyplňovaní 

protokolu)
b) Zabezpečeme právneho zástupců (Poskytovatel' 

asistenčných služieb nehradí cenu za právneho 
zástupců)

c) Zabezpečeme protokolu (pokiai bol vypracovaný 
a nevydaný)

d) Zabezpečeme svedkov a svědectva

Článok Vlil.
Asistenčně služby v zahraničí

(ADMINISTRATÍVNO-PRÁVNA ASISTENCIA)

Poisťovateí' prostredníctvom poskytovateli asistenčných 
služieb zabezpečí'

1) PRÁVNĚ A ADMINISTRATIVNĚ INFORMÁCIE
a) Právně rady v núdzovej situácii
b) Informácie o pravidlách cestnej premávky v za

hraničí
c) Rady o postupoch po nehode
d) Potřebné doklady a potvrdema v cielbvej krajině
e) Adresy právnych zástupcov
f) Adresy správných orgánov, policajných orgánov, 

dopravných inšpektorátov

2) TELEFONICKÁ POMOC V NÚDZI
a) Rady, informácie, pomoc pri riešení núdzových 

situácii
b) Vyhlidanie dodávateíov služieb
c) Nahláseme poistnej události poisťovm

3) TLMOČENIE A PŘEKLADY
a) Telefonické tlmočenie pri cestnej kontrole
b) Tlmočenie pri styku s políciou pri vzniku asis- 

tenčnej události

c) Tlmočenie pri colnom konaní na hramčnom 
přechode

d) Tlmočenie pri styku s administrativou a lekárs- 
kym zariadením

e) Telefonické překlady a rady pri vyplňovaní 
dokladov

f) Překlady a vyrozumenie s dokladmi telefaxom
g) Zabezpečenie tlmočníka pri policajnom 

vyšetřovaní (Poskytovatel' asistenčných služieb 
nehradí honorár tlmočníka)

h) Zabezpečenie tlmočníka pri súdnom konaní 
(Poskytovatel' asistenčných služieb nehradí 
honorár tlmočníka)

4) VZŤAHY SO ZASTUPITELSKÝMI ÚRADMI V ZA
HRANIČÍ
a) Oznámeme nehody konzulátu
b) Zabezpečenie návštěvy konzulárneho personálu

5) ASISTENCIU PRI STRATE DOKLADOV
a) Pomoc pri vystavení náhradných dokladov 

vozidla
b) Pomoc pri vystavení náhradného vodíčského 

oprávnema
c) Vystavenie náhradného potvrdema o poistení
d) Zaslame potřebných dokladov na miesto pobytu

6) VZŤAHY S POLICAJNÝMI ORGÁNMI PO NEHODE
a) Deklarácia nehody (pomoc pri vyplňovaní 

protokolu)
b) Zabezpečenie právneho zástupců (Poskytovatel' 

asistenčných služieb nehradí cenu za právneho 
zástupců)

c) Zabezpečenie protokolu (pokiai bol vypracovaný 
a nevydaný)

d) Vrátenie zadržaných dokladov v zahraničí
e) Zabezpečenie svedkov a svědectva

Článok IX.
Výfuky z administratívno-právna asistencie

Asistenčně služby nebudú poskytnuté v případe1
a) Nerešpektovania předběžného súhlasu
b) Neplatného poistema

ČASŤ C - Lekárska asistencia

Poistený má okrem vyššie uvedených technických a
administratívno-právnych asistenčných služieb možnost’
čerpat' aj lekársku asistenciu na Slovensku a v zahraničí.

Článok X.
Asistenčně služby (LEKÁRSKA ASISTENCIA)

Poisťovateí prostredníctvom poskytovateía asistenčných
služieb zabezpečí.
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1) LEKÁRSKU ASISTENCIU - HOSPITALIZÁCIU PO 
NEHODE
Poskytovatel' asistenčných služieb zorganizuje
a) Primárný převoz do lekárskeho zariadenia
b) Sekundárný převoz do špecializovanej nemoc

nice
c) Prijatie asistovaného do nemocnice
d) Premiestneme do vhodnejšieho lekárskeho za

riadenia
e) Úhrada liečebných výdavkov a pobytu v lekár- 

skom zariadení
f) Kontakt s rodinou a odkazy (telekonferencia)
g) Odovzdame správ zamestnávateíovi a obchod

ným partnerom
h) Udržovame kontaktu s pacientom (Sociál Call) 
Poskytovatel' asistenčných služieb okrem toho uhra
dí náklady za následovně zorganizované asistenčně 
služby:
a) Kontakt s rodinou a odkazy (telekonferencia)
b) Odovzdanie správ zamestnávatelbvi a obchod

ným partnerom
c) Udržovame kontaktu s pacientom (Sociál Call)

2) REPATRIÁCIU
Poskytovatel' asistenčných služieb zorganizuje 
a uhradí náklady za následovně zorganizované asis
tenčně služby.
a) Přeprava do vlasti (trvalé bydlisko/spádová 

nemocmca)
b) Doprovod specializovaným personálom
c) Umiestneme do spádové] nemocnice

3) REPATRIÁCIU TĚLESNÝCH POZOSTATKOV 
Poskytovatel' asistenčných služieb zorganizuje 
a uhradí náklady za následovně zorganizované asis
tenčně služby.
a) Přeprava tělesných pozostatkov do vlasti (rakva)
b) Spopolnenie a přeprava urny do vlasti

4) LIEKY A UEČEBNÉ POMŮCKY
Poskytovatel' asistenčných služieb zorganizuje 
a uhradí náklady za následovně zorganizované asis
tenčně služby:
a) Odoslame liekov a zdravotnického materiálu 
Poskytovatel' asistenčných služieb zorganizuje, 
a) Nákup liekov

5) VYSLANIE RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA DO NE
MOCNICE
Poskytovatel' asistenčných služieb zorganizuje 
a uhradí náklady za následovně zorganizované asis
tenčně služby (Pokial' hospitalizácia trvá dlhšie ako 
10 dní):
a) Cestovné tam a naspat' (vlak II. triedy, lietadlo 

ECO)
b) Náklady na ubytovanie v mieste hospitalizácie, 

najviac však na 7 dní, maximálně 60 EUR/noc.

6) NÁVRAT RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV
Poskytovatel' asistenčných služieb zorganizuje 
a uhradí náklady za následovně zorganizované asis
tenčně služby:
a) Děti do 15 rokov so sprievodom alebo
b) Vyslame iného rodinného příslušníka ako sprievod

Článok XI.
Výluky z lekárskej asistencie

Asistenčně služby nebudu poskytnuté v případe'
a) Nekontaktovame a nerešpektovame pokynov asis- 

tenčnej služby
b) Vojnový stav, štrajk, občíanske nepokoje, zatknutie, 

zabaveme, oficiálně zákazy, pirátstvo, nukleárně 
a rádioaktívne efekty

c) Úmyselný trestný čin, samovražda
d) Neplatný vodičský preukaz
e) Preteky, športové zápolema a příprava na ne
f) Prefažovanie vozidla, nesprávna/nedostatočná 

údržba/výmena
g) Účast' na výtržnostiach, bitkách
h) Alkohol, psychofarmatiká, drogy

ČASŤ D - Výklad pojtnov

Dopravnou nehodou sa pre účely týchto OPP rozumie 
náhodná událost', pri ktorej dojde k poškodeniu alebo 
zmčemu vozidla (napr. střet, náraz). Za dopravně nehodu 
sa tiež považuje poškodenie, alebo zničeme vozidla 
v dósledku pokusu o odcudzeme vozidla.
Poruchou sa pre účely týchto OPP rozumie akákolVek 
mechanická, elektronická alebo elektrická chyba, ktorej 
následkom je nepojazdnosť vozidla, pričom je úplné 
vylúčená garančná prehliadka alebo údržba doporučená 
výrobcom.
Zahraničím sa rozumie územie mimo hraníc Slovenskej 
republiky na geografickom území Európy.

ČASŤ i - Závěrečné ustanovenia

V případe potřeby využitia asistenčných služieb kontak
tujte okamžité poskytovateía asistenčných služieb na 
telefónnych číslach:
- zo Slovenskej republiky 18 118
- zo zahramčia +421 2 6353 2236

Tieto osobitné poistné podmienky pre rozsah asis
tenčných služieb havarijného poistenia vozidiel do 
3 500 kg č. 2010 nadobúdajú platnost' a účinnost' dňa 
01. 09. 2012.
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Asistenčně služby Auto komplet do 3,5 tony

HAVÁRIA PORUCHA
SR Zahraničte SR | Zahranlčie

Vek vozidla BezEmKu BezSmltu 8u feritu Bez Emitu

Typ vozidla do 3,51 do 3,51 do3$l do35t

Kilometrový trní od bytttska Stal hranice SR 6km hranice SR

Nekontaktovanle a nerešpekíovartíe pokynov asistenčnej služby

VÝLUKA

Neplatné vod&ié oprávněn® nedostaly vpo/nnej v,ba e a prlsluiSeiat evozda

Prefažc-arvevozxSa nesp&mabsdostafočná udríba techr»d-épfe1f3cfcy

Vojnový stav štrajk obč nepokus zatknutie zabaveni® oficiálně zákazy pkátstvo 
nukleárně a ráďoakl efekty

Umysetny trestný ©n samovražda

Neodborné zásahy škody pncpra- evozrfa vemena defcv pre/ádzlcr.é hrroíy

Preteky športové sufaže trénbgy

Alkohol psyebofarmaká, drogy

Prlrodzené opotřebovaná funkčně namáhaní® sudastok vozidla

Chybná konltrukcta/montáž výrobně a/alebo materiálové vady

Výbuch výbušnin přepravovaných vo vozidle

Šlod/rapneuTia&ich euforáduaaudo/iziiaLtechn^e eLzar vozída slrafom

OPRAVA na mleste 92 € 1756 926 1756

ALEBO ODŤAH do najblžšej opravo/ne 92 € 1756 926 1756

AlEBO USCHOVÁ nepojazdného vozidla 10 dni 10 dni IGdnl 10 dni

a odtah do mlesta bydtska ORG ORG ORG ORG

PokJal oprava dhšta ako + 8H
Hotel {počet noci maxi) 1x826 2x756 1x826 2x756

aiebo TAXI ESC B9€ 996 996

alebo automobil 24 H 48 H 24 H 48H

alebo vlak II trtedy bus taxi AtJO AtJO ANO Ano

alebo letadlo classe Y AtJO AtJO

Hotel (počet noci maxi) 1x826 2x756

alebo automobil 24 H 48 H

alebo vlak B triody, bus taxi AtJO AtJO

aiebo letadlo classe Y AtJO

Otvorenie a výměna zámk-. •.'.i*. ■:LI:____ .... 736 1506

Úhrada zámku / nových kfučov m NE

Oprava na mleste 736 1506

Cena náhradně ho materiálu (pneu ďrsk) NE NE

Aslstencta a dovoz pa&va na mlesto 736 1506

Vyprázdněn!® nádrže a prečerpanle paSva 736 1506

Úhrada nového pař/a NE NĚ

PoSdaf Je oprava nemožná před ♦ 7 dni

Cesta pre vyzdvSinutie opraveného vozidla 250 6

Odtah vozidla do vlasti ORG

Formality s vyřáděním z evidence vozidel AtJO

Úhrada za zošrotovanie 600 6

Nákup ORG

Odoslanle náhradnych dleiov AtJO

Poskytnutte péžičky na opravu 10 000 6 100006

NON-STOP KONTAKT

z SR 18 118

zo zahramčia +421 2 6353 2236

Nekontaktcrvarte a nerespektovaní® pokynov asistenčnej služby

Voyw y sfev, i tra;1-; cbi. nepoje zatnu*®, Zcbe.ene plástvo nuMeime a rádockt tíěMy

Umyseíny trestný dn samovražda

Nematný vodlčsky preukaz

Preteky, športové zá polenta a prlprava na ne

Preíažovarte vozidla nesprávna/nedostatočná udržba/vymena

Účast na výtržnostech bžkách

Alkohol drogy, psychotropné látky

HOS!-II«LIZ*CB M MMCO*
s|

Primárný převoz do lekárskeho zariadenta APA KLENT

Sekundárný převoz do špectaRzovane] nemocnic® APA KLEIÍT

Prijatie asistovaného do nemocnice APA KLENT

Premlestnente do vhodnejšleho fekárskeho zariadenla APA KLEwrr

Úhrada Hečebnych vydavkov a pobytu v lekárskom zariadenl APA KLENT

Kontakt s rodinou a odkazy (teSekonferencia) APA AP A

Odovzdanle správ zaměstná vatefovl a obchodným partnerom APA apa

Udržovaní® kontaktu s pacientem (Soda! CaS) APA APA

Přeprava do vlasti (trvalé bydlsko / spádová nemocníca) APA APA

Doprovod špedalzovanym personálom APA APA

Umleslnerie do spádovej nemocnice APA APA

Přeprava tělesných pozostatkov do vlasti (rakva) | APA

Spopotnenle a přeprava umy do vlasti | APA

Odosbd® Bekov a zdravotnického materiálu
| APA |MIM

NákupSekov | APA maaam
| Pokial hosplalnáda trvá dhšla ako 10 dni

Cestovné tam a naspat (vlak II tr, Detadto ECO) 1 m 1 APA

Ubytovade v mleste hospSažzáde 7x606

Děti do 15 rokov so sprievodom alebo
p^H

APA

Vyslaní® iného rodmného příslušníka ako sprievod 1__ ítí__ 1 APA

Nerespektovaní® předběžného suhtasu
VÝLUKA

Neplatné pdstente

Právně rady v nudzovej situácll Ano Ano

Informácle o pravkflách cestnej premávky v SR Ano

Informácle o pravkltádi cestnej premávky v zahranič! Ano

Rady o postupech po nehode Ano Ano

Potřebné doklady a potvrdenía v defcrvej krajině Ano

Adresy právnych zástupcov Ano Ano

Adresy správných orgánov, poScaJnych orgánov, dopravných Inšpektorátov Ano Ano

Rady Informácle, pomoc pri rtešenl nudzovychsauáell Ano Ano

Vyhfadanle dodávatefov služieb Ano Ano

Nahlášen le pdstnej události poisfovnJ Ano Ano

Teleíonfcké Iknočenie pri cestnej kontrole Ano

TTmočenle pri styku s poSciou pri vznhu asistenčnej události Ano

Tlmcčenie při cohom konaní na hranJčnom přechode Ano

Tlmocenie pri styku s administrativou a tekárskym zariadenlm Ano

Telefonické překlady a rady pri vyplňovaní doklade/ Ano

Prekbdy a vyrozuměn!® s dokladmi telefaxem Ano

Zabezpečeni® tknočnlka pri potícajnom vyšetřovaní ORG

Zabezpečeni® timočnika pri sudnom konaní ORG

Honoráre timočnika NE

Oznámenle nehody konzulátu Ano

Zabezpečen!® návštěvy konzulámeho personálu CRG

Pomoc pri vystaveni náhradnych dbdadov vozidla Ano

Pomoc pri vystaveni náhradného voefičského oprávnenla Ano

Vystavenie náhradného potvrdenía o pbsteni Ano

Zaslaní® potřebných dokiadov na mlesto pobytu ORG

DeWarácte nehody (pomoc pri vyplňovaní protokolu) Ano Ano

Zabezpečeni právně ho zá stupcu ORG ORG

Zabezpečeni® protokolu (potdaT bol vypracovaný a nevydány) Ano Ano

Vrátenie zadržanych dokladov v zahraničí Ano

Zabezpečeni® svedkov a svědectva Ano Ano

LEGENDA-_____________________________________

ÁNO - služba je vykonaná uplne v réžii asistenčnej spoločnosti (AS)

ORG - službu zorganizujeme, poisteny ju uhradí z vlastnych prostnedkov

XXX EUR - služba je vykonaná v réžii AS do celkového limitu xxx EUR

NIE - službu neposkytujeme

Zahranlčie - mimo SR na geograíickom území Európy

APA - asistenčny partner / spoiočnost



Příloha č. 4

Zoznam subdodávatePov

P.č.
Měno a priezvisko, 

obchodné měno alebo 
názov subdodávateFa

Adresa pobytu alebo 
sídlo subdodávateFa

Identifikačně 
číslo alebo 

dátum 
narodenia

Predmet
subdodávky

Podiel plnenia 
zabezpečovaný 

subdodávateFom 
z celého predmetu 

zákazky v EUR 
bez DPH alebo 

v%

1

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

2

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

3

.................................... ................................ ,............... ...........

4

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

5
.........................

................................
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te| +421/2/572 99 333
Vienna Insurance Group fax *421/2/572 99 m

OPRÁVNENIE KONAŤ ZA SPQLOČNOSŤ

Obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom 
Štefanovičova ul 4, 816 23 Bratislava, IČO' 00 585 441, zaplsaná v Obchodnom registri Okresného 
sudu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka Č79/B (ďalej len „spoločnosť") prostrednfctvom úkonu členov 
štatutárneho orgánu Ing. Vladimír Bakeš - předseda představenstva a generálny riaditel’ a Mgr Zdeno 
Gossányi - člen představenstva týmto

p. Jakuba Jansa, narodeného 27 12.1989, rodné číslo 891227/7308 (ďalej len „zaměstnanec"), 
námestníka riaditeía Agentúry pre maklérov spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a s. Vienna 
Insurance Group, a s., so sídlom Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, aby na základe 
uděleného oprávnema konal za spoločnosť a túto zastupoval pri nasledovných úkonom

I vypracováváme a předkládáme komplexných ponúk do veřejných súťaží v súlade s požadovaným 
rozsahom, vrátane zastupovama spoločnosti pri otváraní ponúk,

II zastupovame spoločnosti voči štátnym orgánom, orgánom štátnej správy a orgánom dohíadu nad 
poisťovníctvom v rozsahu posobnosti Agentúry pre maklérov spoločnosti a

III predkladanie návrhov poistných zmlúv, vypracovávanie a predkladanie ponúk na poisteme, 
podpisovame poistných zmlúv v odvětví životného a neživotného poistenia v rámci stanovených 
kompetenci!, vrátane poistných zmlúv v odvětví povinného zmluvného poistenia zodpovědnosti za 
škodu spósobenú prevádzkou motorového vozidla

Toto oprávněme sa vydává v rozsahu práv a povinností pódia Obchodného zákonníka, Občianskeho 
zákonníka a Zákona o poisťovníctve Oprávněme je zaměstnancovi udelené na dobu neurčitú a 
zaniká jeho odvoláním zo strany spoločnosti alebo skončením pracovného poměru zamestnanca

V Bratislavě dňa .2018

POVĚRUJE

Ihg. Vladimír Bakeš
předseda představenstva a 
generálny riaditel’ 
KOOPERATIVA poisťovňa, a s. 
Vienna Insurance Group

,4.'

člen představenstva 
KOOPERATIVA poisťovňa, a s 
Vienna Insurance Group

Ito 00 585 441, If OPH SK70/0527300
Registiacia Obchodný register Okresneho sudu Bratislava l, oddiel Sa, vložka c /9/B



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

PodTa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravost’podpisu: Ing. Vladimír Bakeš, dátum 
narodenia 21.6.1967, r.č. 670621/6979, bytom Bratislava, Kopřivnická 3198/14A, ktorého(ej) totožnosť som 
zistil(a) zákonným spósobom, spósob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: EJ552955, ktorý(á) podpis na listině uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register 
osvědčených podpisov přidělil podpisu pořadové číslo O 756126/2018.

Bratislava dňa 24.9.2018
Mgr. Denisy KJatúšková 

pracovník pověřený notárom 
JUDr. Jarmilou Kováčovou

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podl’a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Mgr. Zdenko Gossányi, dátum 
narodenia 22.3.1974, r.č. 740322/8668, bytom Chorvátsky Grob, Čerešňová 1484/63, ktorého(ej) totožnosť 
som zistil(a) zákonným spósobom, spósob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: 
Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EV694545, ktorý(á) podpis na listině uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny 
register osvědčených podpisov přidělil podpisu pořadové číslo O 756127/2018.

Bratislava dňa 24.9.2018
Mgr. Denisa Matúšková 

pracovník poverený notárom 
JUDr. Jarmilou Kováčovou

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivost skutečností 
uvádzaných v listině (§58 ods 4 
Notářského poriadku)
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KOOPERATIVA poisíovňa, a s
Centfáía, Štefanovifova 4,816 23 Bratislava l 
Slovenská republika

Vienna Insurance Group
tel +421/2/572 99 333 
fax +421/2/572 99 140

OPRÁVNENIE KQNAŤ ZA SPOLOČNOSŤ

Obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom 
Štefanovičova ul 4, 816 23 Bratislava, IČO' 00 585 441, zaplsaná v Obchodnom registri Okresného 
sudu Bratislava I, Oddiel' Sa, Vložka č 79/B (ďalej len „spoločnosť") prostřednlctvom úkonu členov 
štatutárneho orgánu Ing Vladimír Bakeš - předseda představenstva a generálny riaditeí a Mgr Zdeno 
Gossányi - člen představenstva týmto

p. Kamilu Backovú, narodenú 15 11 1973, rodné číslo1 736115/6946 (ďalej len „zaměstnanec"), 
spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a s Vienna Insurance Group, Agentúra pre maklérov, so 
sídlom Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, aby na základe uděleného oprávnenia 
konala za spoločnosť a túto zastupovala pri nasledovných úkonom

I vypracováváme a predkladanie komplexných ponúk do veřejných súťaží v súlade s požadovaným 
rozsahom, vrátane zastupovama spoločnosti pri otváraní ponúk,

II zastupovame spoločnosti voči štátnym orgánom, orgánom štátnej správy a orgánom dohiadu nad 
poisťovníctvom v rozsahu posobnosti Agentúry pre maklérov spoločnosti,

III predkladanie návrhov poistných zmlúv, vypracováváme a predkladanie ponúk na poisteme, 
podpisovame poistných zmlúv v odvětví životného a neživotného poistenia v rámci stanovených 
kompetencii, vrátane poistných zmlúv v odvětví povinného zmluvného poistenia zodpovědnosti za 
škodu spósobenú prevádzkou motorového vozidla a

IV podpisovame zmlúv medzi spoločnosťou a finančnými sprostredkovateimi vykonávajúcimi činnosti 
pódia zákona č 186/2009 Z z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene 
a doplnění mektorých zákonov v znění neskorších prepisov, vrátane ich podpisovama v mene 
spoločnosti.

Toto oprávnenie sa vydává v rozsahu práv a povinností pódia Obchodného zákonníka, Občíanskeho 
zákonníka a Zákona o poisťovníctve. Oprávnenie je zaměstnancovi udelené na dobu neurčitú a 
zaniká jeho odvoláním zo strany spoločnosti alebo skončením pracovného poměru zamestnanca

V Bratislavě dňa ^ H ..2018

POVĚRUJ E

(ng. Vladimír Bakeš
předseda představenstva a 
generálny riaditei 
KOOPERATIVA poisťovňa, a s 
Vienna Insurance Group

člen představenstva 
KOOPERATIVA poisťovňa, a s 
Vienna Insurance Group

ICO 00 585 441, IC DPH SK/090527300
Registfácia Obchodný reqister Okresnelio sudu Biatislava I, oddiel Sa, vložka ( /9/B



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podl’a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Vladimír Bakeš, dátum 
narodenia 21.6.1967, r.č. 670621/6979, bytom Bratislava, Kopřivnická 3198/14A, ktorého(ej) totožnosť som 
zistil(a) zákonným sposobom, spósob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: EJ552955, ktorý(á) podpis na listině uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register 
osvědčených podpisov přidělil podpisu pořadové číslo O 756110/2018.

Bratislava dňa 24.9.2018 /. •> \ iA /< ,

/'y rn^i 'o\
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Mgr. Denisa/Mátúšková 
pracovník poverený notárom 
JUDr. Jarmilou Kováčovou

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

PodPa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Mgr. Zdenko Gossányi, dátum 
narodenia 22.3.1974, r.č. 740322/8668, bytom Chorvátsky Grob, Čerešňová 1484/63, ktorého(ej) totožnosť 
som zistil(a) zákonným sposobom, spósob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: 
Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EV694545, ktorý(á) podpis na listině uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny 
register osvědčených podpisov přidělil podpisu pořadové číslo O 756111/2018.

Bratislava dňa 24.9.2018
Mgr. Denisa Matušková 

pracovník pdverený notárom 
JUDr. Jarmilou Kováčovou

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listině (§58 ods. 4 
Notářského poriadku)
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