Návrh poistnej zmluvy č. 72901765
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistenie súboru motorových vozidiel
od 1.1.2020 (0:00 h)

Účinnost' poistenia:

do 3.12.2023

(24:00 h)

Zmluvné strany
1. Poisťovatel':
Union poisťovňa,

a.s.

Adresa spoločnosti: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Koma, PhD., člen predstavenstva a
Ing. Tomáš Kalivoda, člen predstavenstva
IČO:31 322 051
DlČ:2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vl.č.383/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky
!BAN: SK59 l I II 0000006600547090,
BIC: UNCRSKBX
(ďalej len .poist'ovateľ")
a
2.

Poistník:

Stredná odborná škola polytechnická
Adresa poistníka: Štefánikova 1550/20,06601
Štatutárny orgán: Ing. Anton Bača, riaditel'
IČO:
00893358
Bankové spojenie:
!BAN:
(ďalej len "poistník")

Humenné

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
SK81 81800000007000517917

uzatvárajú
v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podl'a príslušných
ustanovení
zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "OZ"), Rámcovej
dohody č. 1087/2019/0M uzavretej medzi Prešovským samosprávnym krajom a Union poisťovňou,
a.s. zo dňa 2.12.2019 a podl'a zákona č. 381/200 l Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vykonávacími predpismi k tomuto zákonu, tento návrh poistnej zmluvy
o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej aj ako
"zmluva").

Článok l.
Predmet poistenia
l.

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

2.

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

3.

PZP sa riadi príslušným ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych
predpisov a zákonom č. 381/2001 Z .z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vykonávacími predpismi k tomuto zákonu a všeobecnými poistnými
podmienkami poisťovateľa. (ďalej "VPP").

4.

Poistník má nárok, aby poisťovateľ
nároky na náhradu:
a)
b)
c)

d)

za neho nariadil poškodeným

uplatnené

a preukázané

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

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

Článok II
Poistná doba, poistné obdobie
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú (0:00 hod) do 3.12.2023 (24:00 hod.).

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 1.1.2020

2.

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

Článok III
Územná platnost'
Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky
alebo na území štátu Systému zelenej karty v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom

zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene
a doplní niektorých zákonov v znení neskorších predpisova v zmysle VPP .

Článok IV
Limity poistného plnenia
l.

Limity poistného plnenia pre každé vozidlo:
•

5 240 000,00 EUR pre škody na zdraví alebo usmrtení bez ohl'adu na počet zranených alebo
usmrtených,

•

l 050000,00 EUR pre vecné škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia, bez ohl'adu na
počet poškodených.

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

Článok V
Osobitné podmienky
l.

Poistník je povinný pri prihlásení motorového vozidla do poistenia riadne uviesť všetky
požadované údaje o motorových vozidlách prostredníctvom Zoznamu vozidiel, vzor ktorého
tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

2.

Okrem povinností stanovených právnymi predpismi, je poistník povinný bez zbytočného
odkladu písomne oznámiť, a v prípade potreby aj preukázať poisťovatel'ovi všetky zmeny
týkajúce sa údajov, podstatných pre uzavretie tejto zmluvy, trvanie a zánik poistenia.

3.

Pokia!' v dobe uzavretia tejto zmluvy nie sú niektoré údaje týkajúce sa motorového vozidla
známe, je poistník povinný ich poisťovatel'ovi oznámiť v lehote do 15 dní od uzavretia tejto
zmluvy. Zelenú kartu v takomto prípade poisťovatel' vystaví po obdržaní tohto oznámenia.

4.

V prípade zániku predmetu poistenia pred koncom poistného obdobia, má poistník nárok na
vrátenie nespotrebovanej časti poistného. Poisťovatel' má nárok na poistné do konca
kalendárneho mesiaca, v ktorom PZP zaniklo.

5.

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

6. Práva a povinnosti zmluvných strán bližšie upravujú VPP,

ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť tejto

zmluvy.

Článok VI
Ďalšie osobitné podmienky a cena poistného
l.

Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.

2.

Celkové ročné poistné za PZP súboru motorových vozidiel (podl'a Prílohy č. l) je 90,00 EUR.

3.

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

4.

V prípade, ak v uvedenej lehote poistník neuhradí poistné, poisťovateľ bude VOCI nemu
postupovať podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, prípadne v zmysle iných
súvisiacich právnych predpisov.

5.

Vozidlá zaradené do súboru budú zahrnuté do poistenia odo dňa keď po isťovate l' dostal
písomné oznámenie poistníka o zaradení vozidla do súboru. Poisťovatel' bude pri stanovovaní
výšky poistného za tieto vozidlá vychádzať zo sadzieb dojednaných touto poistnou zmluvou.
Poistník je povinný zaplatiť pomernú časť poistného, podl'a výpočtu poisťovateľa od začiatku
poistenia takého vozidla. Takto vypočítané poistné je poistník povinný uhradiť do 15-tich dní od
dňa obdržania výzvy na zaplatenie poistného.

6.

Ak dôjde v priebehu poistenia k vyradeniu vozidiel zo súboru (predaj), bude nespotrebované
poistné zúčtované k dátumu najbližšej splatnosti.

Odchýlne od VPP a zmluvných dojednaní sa dojednáva, že poisťovateľ nebude uplatňovať pre
motorové vozidlá prirážku - malus - za nepriaznivý škodový priebeh. Poistenie sa dojednáva bez
spoluúčasti a franšízy poisteného na poistnom plnení.

Článok VII
Platenie a splatnosť poistného
l.

Poistník platí poistné na účet poisťovateľa prevodným príkazom:
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090
Variabilný symbol: 72901765 (číslo návrhu poistnej zmluvy)
Konštantný symbol: 3558

2.

Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť štvrťročných splátkach aje splatné nasledovne:

Splátka poistného

22,50 €

je splatná

01.01.

príslušného kalendárneho roka.

Splátka poistného

22,50 €

je splatná

01.04.

príslušného kalendárneho roka.

Splátka poistného

22,50 €

je splatná

01.07.

príslušného kalendárneho roka.

Splátka poistného

22,50 €

je splatná

01.10.

príslušného kalendárneho roka.

Poistné zahŕňa daň z poistenia vo výške 0% v zmysle zákona Č. 213/2018 Z. z. o dani z
poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2019.
Článok VIII
Zmena zmluvy
l.

Túto zmluvu je mozne
dodatkami, pokial' tieto
a nezmení sa charakter
nadobudnutí ich účinnosti

2.

Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluvu počas jej trvania
najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
a)
b)

c)

počas Jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými
nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
tejto zmluvy, a ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami a po
stávajú jej neoddelitel'nou súčasťou.

ide o úpravu ceny uvedenej v čl. Vl tejto zmluvy smerom nadol
nastane neočakávaná potreba dojednať medzi zmluvnými stranami menu termínu plnenia
z dôvodov vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc alebo z dôvodu vzniknú
nepredvídaných prekážok zo strany poistníka,
nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného poisťovatel'a novým poisťovateľom, za
podmienky, že tento poisťovateľ splňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym
nástupcom pôvodného poisťovateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a

splynutia alebo úpadku,
nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).
e)
poisťovateľ v priebehu plnenia ponúkne nižšiu ročnú sadzbu za jednotlivé druhy
poistenia.
Každá zmluvná strana je povinná písomne (faxom, e-mailom alebo doručovateľom listových
zásielok) nahlásiť a špecifikovať druhej zmluvnej strane všetky prípadné zmeny týkajúce sa
ustanovení tejto zmluvy, a to najneskôr v lehote piatich pracovných dní odo dňa, keď sa o
zmene dozvedel.
d)

3.

Článok IX
Záverečné ustanovenia
l.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
1.1.2020.najskôr však dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poistníka.

2.

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

3.

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

4.

Poistné obdobie je kalendárny rok.

5.

V zmysle § 800 OZ sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať každá zo zmluvných strán do
dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím
poistenie zanikne.

6.

Táto zmluvaje vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží dve vyhotovenia
a poisťovňa dve vyhotovenia.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 2 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov pre poistníka, pri realizácii tejto zmluvy bude vykonávať samostatný
finančný agent. Prostredníctvom samostatného finančného agenta bude prebiehať plnenie tejto
zmluvy a likvidácia poistných udalosti vzniknutých v súvislosti s plnením predmetu plnenia.

8.

Zmluvné strany dohody sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu
založeného touto zmluvou (napríklad faktúry, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku z
omeškania, výpoveď alebo odstúpenie od tejto zmluvy) sa budú považovať za doručené aj v
prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla poisťovateľalpoistníka vráti druhej
zmluvnej strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo
neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom
prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola odosielateľovi listová zásielka
vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

9.

Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne písomne informovať o všetkých zmenách v
skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy,
najmä zmenu obchodného mena, právnej formy, bankového spojenia, adresy sídla a
korešpondenčnej adresy.

10. Ak sa má na základe tejto zmluvy doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, doručuje sa formou
doporučenej zásielky na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

,--

---

--

--

-r----

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
• Príloha Č. I - Zoznam motorových vozidiel
• Všeobecné poistné podmienky
12. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že
a) všetky poisťované veci sú v dobrom technickom stave,
b) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
c) uvedené motorové vozidlá sú technický spôsobilé na prevádzku,
d) uvedené motorové vozidlá nebudú používané na iné účely ako je uvedené v prihláške motorových
vozidiel,
e) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané
- vyššie uvedené poistné podmienky,
- informačný dokument o poistnom produkte - Hromadné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode,
- základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

V Humennom, dňa

V Prešove, dňa 20.12.2019

