
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle

Poistná zmluva č. 78901009

uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov apodľa § 788 a
nasledujúcich Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ") a Rámcovej dohody č.
1087/2019/0M uzavretej medzi Prešovským samosprávnym krajom a Union poisťovňou, a.s.,
zo dňa 2.12.2019. Súčasťou zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie
osôb prepravovaných v motorovom vozidle (ďalej len "VPP"), Osobitné poistné podmienky
pre úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle (ďalej len "OPP"),zmluvné
dojednania, prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa
zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.

Účinnost' poistenia: od: 29.5.2020

do: 3.12.2023

Článok 1

Zmluvné strany

Poisťovatel':
Názov organizácie: Union poisťovňa, a.s.
Sídlo: Karadžičova 10, Bratislava Ipsc: 81360

IČO: 31322051
Štatutárny orgán:
Ing. Jozef Koma, PhD., člen predstavenstva a
Ing. Tomáš Kalivoda, člen predstavenstva

Bankové spojenie:
Číslo účtu:UniCredit Bank Czech Republic and

Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky SK59 1111 0000 0066 0054 7090
Zápis v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava l.

Oddiel: Sa Vložka č. 383/B

Poistník:
Názov organizácie: Stredná odborná škola polytechnická

Sídlo: Štefánikova 1550/20,06601 Humenné IPSČ: 06601
IČO: 00893358 Štatutárny orgán; Ing. Anton Bača, riaditeľ
Bankové spojenie: Číslo účtu:
Kontaktný telefón:



/ Článok 2

Predmet poistenia

Poistenie sa vzťahuje na poistenie osôb prepravovaných v osobných,
dodávkových, nákladných motorových vozidlách a autobusoch (ďalej len "MV") poistníka.
Poistenými sú nemenované osoby, prepravované MV poistníka uvedeným v poistnej zmluve.
V prípade smrti poisteného má právo na plnenie osoba v zmysle § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho
zákonníka.

Úrazové poistenie:

Smrť následkom úrazu (S
úrazom)

Poistná
suma 33193,92 EUR

Poistná
suma 33 193,92 EURTrvalé následky úrazu (TN úrazu)

re 1 sedadlo:
15,00 EUR
15,00 EUR

Pre dojednanie poistenia je rozhodujúci počet miest na sedenie v jednotlivých MV určený na
základe údajov v Technickom preukaze (TP).

Poistné sa stanoví ako násobok ročnej sadzby poistného pre l sedadlo a počtu miest na
sedenie v jednotlivých MV poistníka.

Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie osôb prepravovaných v osobných a
nákladných MV poistníka pre jedno sedadlo:

Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (S úrazom): Poistná suma: 33 193,92 EUR

Poistenie trvalých následkov úrazu (TN úrazu): Poistná suma: 33 193,92 EUR

Trvalé následky úrazu sa vyplácajú najskôr po jednom roku (365 dm') odo dňa úrazu.

Článok 3

Poistná doba, poistné obdobie

l. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - od 29.5.2020 (0:00 hod) do 3.12.2023 (24:00
hod.).

2. Poistným obdobím je kalendárny rok. Poistné obdobie jednotlivých vozidiel tvoriacich
súbor l vozidiel uvedených v Prílohe Č. 1 tejto zmluvy sa riadi poistným obdobím
súboru vozidiel.



Článok 4

Územná platnost'

Poistenie sa vzťahuje na úrazy nemenovaných osôb, prepravovaných motorovým vozidlom
poistníka, ktorých úrazy vznikli na území Európy.

Článok 5

Oznámenie poistnej udalosti

Poistnú udalosť poistník hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing
škôd - tel. 0850/111-211.

Článok 6

Platenie poistného

l. Poistník platí poistné na účet poisťovateľa prevodným príkazom:

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
mAN: SK59 1111 0000006600547090
Variabilný symbol: 78901009 (číslo poistnej zmluvy)
Konštantný symbol: 3558

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť štvrťročných splátkach a je splatné
nasledovne:

Splátka poistného 18,75 EUR je splatná 01.01.
Splátka poistného 18,75 EUR je splatná 01.04.
Splátka poistného 18,75 EUR je splatná 01.07.
Splátka poistného 18,75 EUR je splatná 01.10.
Alikvotné poistné od 29.5.2020 do 30.6.2020 je 6,76 f.

Poistné (75,00€) zahŕňa daň z poistenia vo výške 8% v zmysle zákona Č. 213/2018 Z.z. o dani z
poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2019.

príslušného kalendárneho roka.
príslušného kalendárneho roka.
príslušného kalendárneho roka.
príslušného kalendárneho roka.

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

4. 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.



Článok 7
Zmena zmluvy

1. Túto zmluvu je mozne počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými
dodatkami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
a nezmení sa charakter tejto zmluvy, a ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami a po
nadobudnutí ich účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.

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) ide o úpravu ceny uvedenej v Čl. 2 tejto zmluvy smerom nadol,
b) nastane neočakávaná potreba dojednať zmenu medzi zmluvnými stranami menu termínu

plnenia z dôvodov vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc alebo z dôvodu vzniku
nepredvídaných prekážok zo strany poistníka,

c) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného poisťovateľa novým poisťovateľom, za
podmienky, že tento poisťovateľ spÍňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym
nástupcom pôvodného poisťovateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a
splynutia alebo úpadku,

d) 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.
3. 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.

Článok 8

Zvláštne ustanovenia

1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia OZ, Rámcovej dohody Č. 1087/2019/0M
zo dňa 2.12.2019, VPP, OPP a ostatné zmluvné dojednania pre tento druh poistenia.
Dané poistné podmienky a zmluvné dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.

2. Poistným obdobím je kalendárny rok.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom

29.5.2020, najskôr však dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle
poistníka.

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

5. Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať len číslovanými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží po 2 origináloch.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 2 zákona Č. 186/2009 Z.z. o fmančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov pre poistníka, pri realizácii tejto zmluvy bude vykonávať
samostatný fmančný 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 poisťovateľa/poistníka 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 čl. 1 tejto zmluvy.

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
• Príloha Č. 1- Zoznam motorových vozidiel
• Príloha Č. 2 - Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie
• Príloha Č. 3 - Osobitné dojednania pre úrazové poistenie osôb prepravovaných v

motorovom vozidle
12. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy

odovzdané podľa platnej legislatívy
a) vyššie uvedené poistné podmienky, osobitné dojednania a ostatné zmluvné

dokumenty
b) informačný dokument o poistnom produkte - Hromadné úrazové poistenie osôb

prepravovaných v motorovom vozidle
c) základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

V Humennom, dňa JR..r. C02c V Prešove, dňa
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Príloha č. 1

Por. Počet miest na Dátum

č. Továrenská značka a typ sedenie Číslo karosérie I VIN EČV zaradenia MV Poistné
do súboru

1. Skoda Fabia 5 TMBPB 16Y3Y3022855 HE869AH 29.5.2020 75,00 €

.


