KOMUNÁLNA ti
POISŤOVŇA^

ZO óp Ovcú DOS íí zh škoďu spôsobciiú

VIENNA INSURANCE s.oup

prevádzkou motorového vozidla
Poistenie súboru motorových vozidiel
Účinnosť poistenia :

od 18.06.2021

Na dobu neurčitú

Poistná zmluva číslo: 3249000176

Poisťovateľ : KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group
Sídlo:
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing.Slávka Miklošová,predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka
RNDr.Milan Fleischhacker, člen predstavenstva
IČO:31 595 545
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,oddiel:Sa,vložka Č.3345/B
(ďalej len „poisťovňa/poisťovateľ “)

a
Obec Pohronský Ruskov
935 62 Pohronský Ruskov, Hlavná 74
Štatutárny orgán: Ing. Ľudovít NAGY- starosta

IČO: 00 307 394
(ďalej len „poistník/poistený“)

uzatvárajú
v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a podľa 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 tomuto
zákonu a v zmysle ustanovení Rámcovej dohody číslo 052020 uzavretej dňa 09.12..2020 uzatvárajú
tento návrh poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla (ďalej aj ako „poistná zmluva“ alebo „zmluva“).

Článok L
Predmet poistenia
1. 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 sú poistení - zoznam vozidiel tvorí prílohu č. 1.

2. Poistnou zmluvou sa poisťovňa zaväzuje poskytnúť poškodenému, v dojednanom rozsahu poistné
plnenie, ak nastane poistná udalosť bližšie špecifikovaná v tejto zmluve a poistený je povinný

platiť poistné. Poisteným je v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. ten, na koho sa vzťahuje poistenie
zodpovednosti a ním subjekt totožný s poistníkom.
3. PZP sa riadi príslušnými 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. Poistený má nárok, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky
na náhradu:
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
b) škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci (ďalej len „vecná
škoda“)
c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 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 niektoiých zákonov
v znení neskorších predpisov alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné
plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d) ušlého zisku.

Poistený 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 neurčitú - odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 01.06.2021
(0:00 hod)
2. Poistným obdobím je kalendárny rok. Poistné obdobie jednotlivých vozidiel tvoriacich súbor
vozidiel uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sa riadi poistným obdobím súboru vozidiel.

Článok in
Územná platnosť
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 predpisov a v zmysle VPP .

Článok IV
Limity poistného plnenia
1.

Limity poistného plnenia pre každé vozidlo:

• 5 240 000,00 EUR pre škody na zdraví alebo usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo
usmrtených,
•

1 050 000,00 EUR pre vecné škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia, bez ohľadu na počet
poškodených.

Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší 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
1.

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

2.

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

3.

Pokiaľ v dobe uzavretia poistnej zmluvy nie sú niektoré údaje týkajúce sa vozidla známe, je
poistník povinný ich poisťovni oznámiť v lehote do 15 dní od uzavretia poistnej zmluvy. Zelenú
kartu v takomto prípade poisťovňa vystaví po obdržaní tohto oznámenia.

4.

V prípade zániku predmetu poistenia pred koncom poistného obdobia, má poistený nárok na
vrátenie nespotrebovanej časti poistného. Poisťovňa 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 Komunálnej poisťovne,a.s. ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok VI

Ďalšie osobitné podmienky a cena poistného
1.

Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č. 89/1996, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.

2.

Celkové ročné poistné za PZP súboru motorových vozidiel (podľa Prílohy č. 1) je 110 EUR.

3.

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

Článok VII

Platenie a splatnosť poistného
1.

Poistník uhradí poistné na účet: prevodným príkazom;

Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:

2.

Prima banka,a.s.
SK25 5600 0000 0059 7977 6001
3558
3249000169

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

Splátka poistného
Splátka poistného
Splátka poistného
Splátka poistného

27,50 EUR
27,50 EUR

27,50 EUR
27,50 EUR

je splatná
je splatná
je splatná
je splatná

15.1.
15.4.
15.7.
15.10.

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

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

Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1.

Táto poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom najskôr však dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poisteného
a uzatvára sa na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

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 poistnej zmluvy.

V

3.

Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými VPP pre toto ktoré tvoria ,neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov, 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.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú;
• Príloha č. 1 - Zoznam motorových vozidiel

Nitre

dňa

17.6.2021

KOMUNÁLNA Ä
VIENNA INSURANCE GROUP

/

komunálna poisťovňa, a.
Visnna Insurance Group

Štefánikova 17,81105 Gratis
^0- -HiSyS LAS iŕ □PH:^<~’ÁZúDD07Ab

poisťovateľ

j

V Pohronskom Ruskove

dňa

17.06.2021

Obec Pohronský Ruskov
Obec Pohronský Ruskov, Hlavná 74, 935 62 Pohronský Ruskov
00307394
Ing. Ľudovít Nagy - starosta

Poistník:
Adresa:
IČO:
štatutárny orgán;

Zoznam motorových vozidiel k poistnej zmluve č. 3249000176
P.č číslo podzmluv DruhMV

1

3259001386 osobné

Tov.značka

Typ vozidla

SEAT

INCA

Číslo TP Číslo karosérie VIN
VSSZZZ9KZ3R007500

SPZ
LV910EK

ObjMot
1390

Výkon Farba

44 biela

RokVyr

Pair Celk.Hr p. m lest

2003 BA

1690

ročné poistné

5

110.00

2
0.00

3

spolu
v... Leviciach

15.06.2021

KOMUNÁLNA
POISŤOVŇA^
VIENNA INSURANCE GROUP

KOKUNÁtlMA poistbvňa, a

Vlonna Insurants Crou|
Štefánikova 17,811 05 Brat
IČO: 31 S35 545, IČ DPH; Si<70a.^uu.

110.00 €

