
V ZastúpenÍ:

IČo:
DIČ:
tČ ppH:
zapísanáv Obchodnom
bankové spojenie:
SWIFT:
IBAN:

Mgr. Branislav Bízik, riaditel'agentúry pre maklérov
Lubica Puškárová, key account manager
00 585 44l
2020521300
SK7020000746
registri Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vl. č.79lB
Slovenská sporitel'ňa, a.s,

GIBASKBX
SK25 0900 0000 000l 7512 6457

r
l- KooperativaA

VtENNl lnsunlxce Gnoup

Poistná zmluva č. 3559002028

o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spósobenú prevádzkou motorového vozidla

KOOPERATIVA poist'ovňao a.s. Vienna Insurance Group,
sídlo: Štefanovičova 4. 816 23 Bratislava

(d'alej len o,poisťovňa")

a

Gymnázium
Ul. 17 . novembra '1180116,955 01 Topol'čany
v zastupení: Mgr. Viera Dzurejová

tčo: 00160440
Bankové spojenie:
Císlo účtu:

(d'alej len,,poistnílďpoistený")

uzatvárajú podl'a § 788 a nasl. zákona ě.4011964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov a
podťa zákona ě. 38l/200l Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spósobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov v znení neskorších predpisov
a Rámcovej dohody č. 02l20l5 , túto poistnú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za
škodu spósobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej aj ako,,poistná zmluya" alebo,,zmluva").



Článot I - PREDMET POISTENIA

;*:]-;i,'r te_ito zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spósobenú
]-:":].ll._-u mtrtoro\ého vozidla, ato súboru vozidiel, ktorých držitel'om, alebo vlastníkorn je
:, ;:":.1, Srrbor rozidiel, na ktoré sa vzťahuje poistenie podl'a tejto zm|uvy je uvedený v Zozname

, l ::;1. kt.'ln tr orí Prílohu č, l tejto zmluvy.

, ,l.:n,:u zmlurou sa poisťovňa zavázuje poskytnúť poistenému v dojednanom rozsahu poistné
:.:.:ie. ak nastane poistná udalosť bližšie špecifikovaná vtejto zmluve apoistený sa zavázuje
:-"tlt'poistné podl'a podmienok dohodnuých vtejto zmluve. Poisteným sa vzmysle zákona
: j81 :001 Z.z. rozumie ten, na koho sa vzťalruje poistenie zodpovednosti. V prípade poistenia
3,:dl'a tejto zmluvy je poisteným osoba poistníka.

Ptli inné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spósobenú prevádzkou motorového vozidla sa
riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40l1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a zákona č. 38l/200l Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spósobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon č.38112001 Z.z."), Zmluvnými dojednaniami pre poistenie
zodpovednostl za škodu spósobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej |en ,,ZDPR") a
Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spósobenú prevádzkou
motorového vozidla č. 709 (ďalej len ,,VPP č. 709*) .

1,

čtánot< II - TRVANIE PoISTENIA - PoIsTNÁ DOBA

Zmhwasauzaítára na dobu určitu od 01.07.2015 (00:00 h) do 30.06.2019 (24:00 h). Dňom vzniku
poistenia, t. j. od 01.07,2015 (00:00 h) vzniká povinnosť poisťovne vprípade vzniku poistnej
udalosti plniť v prospech poisteného, a to v súlade s touto zmluvou, v súlade s VPP ě,709, ZDPR,
ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Poistn;ým obdobím je 1 rok.

čtánot III _ LIMITY PoIsTNÉrro pr,nrrxm.

1. Zmllvné strany si dohodli nasledovné limity poistného plnenia z jednej poistnej udalosti prekaždé
vozidlo uvedené v zozname vozidiel:

. 5 000 000,00 EUR za škodu na zdravi alebo usmrtením, bez ohl'adu na počet zranených alebo
usmrtených ( podl'a čl. I. ods. 2 pism. a) VPP é.709,

o 1 000 000,00 EUR za vecnú škodu (vrááne ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov
spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podl'a ěl. I. ods. 2 písm. b) a d) VPP
ě.709 bez ohťadu na počet poškodených.

Ak prevyšuje súčet nárokov viacer,ých poškodených príslušný limit poistného plnenia, poistné plnenie
sa každému z ních znižuje v pomere tohto limitu k súětu nárokov všetkých poškodených.

.,

1.

Clánok ry- OSOBITNE PODMIENKY

Poistník je Povinný Pred uzavretím zmluvy riadne uviesť všetky požadované údaje o vozidlách
Prostredníctvom Zoznamu vozidiel, resp. formulráru na ,arud"iiě, vzor kíorého wori prílohu ě. 2tejto znluvy.

okrem povinností stanovených právnymi predpismi, je poistník povinný bez zblrtoěneho odkladuPÍsomne oznámiť ana vYŽiad.rri. a*n"; "t..r" aj preukázať všet§z zí',eí|y ťýkajúce sa údajowpod statnýoh pr e uzavr etie po i stnej zlnLuvy, trvani e aiánir. pói sieni a.

2.



fl . , ' _-_ 
-1';'etia poistnej zmluvy,:,1"..o,ni;|tolé, údaje týkajúce sa vozidla ználne, je
-' ]'n PLriSt'orni oznámit'v lehote do 15 dlri od 

"uzavretia 
poistnej zmluvy, Zeleni"].,, .: - 

-.,,puá. 
poist'ovňa v}rtuuipo obúžanítohto oznámenia,

:'':'::: :;:llru Predmetu Poistenia pred koncom poistného obdobia, má poistený nárok na-l-: - ; -;s:,_,ireboranej Časti poistrrého.

Čtánox r,- Ďar,ŠtE oSoBITNn poovrIENKY A CENA POISTNEHO
'Z: ' 

ur ne Stran}' sa dohodli, na celko.vej výške poistného za povinné zmluvné poisteniez:iP.'l ednosti za Škodu sPÓsobenú prevádzkou motorového vozidlapodl,a tejto zmluvy
44,00 EUR (slovom štyridsat'štyri euro)

PriČorn celková viYka. Poistného je určeruí.ako súčet poistného za povinné zmluvné poisteniezodPovednosti za, Škodu. sPÓsobenú prevádzkou rnotorového vozidla,'dohodnuien o pre každé zo
f|',;il" 

vozidiel vo výške podl'a prilohy č, 1, ,; p;;;"; j"il;.j",rú řu,J,io" II, bod l. tejto

:' 
il:niffiJ;Í:iÍ§:H?Ji*poistenia 

v priebehu platnosti zmluvy budú poisten é zarovnakých

3 
J,l1iŠ :TtT 

poistného pre jednotliv é typy motorových vozidiel sú uvedené v prílohe č. 4 tejto

4' V PríPade, Že Poistený nadobudne počas trvania zmluvnéh o vzt'a]lumotorové vozidlo, ktoré akotYP nie je uvedené v zm|uve, Uudó {ýska ročného poiriner,o stanovená na základe rovnakéhomechanizmu tvorby ceny, aký bol použiry pre účely 
"rzrráiiiutejto 

zmluvy.

5' V prípade vzniku, Zmeny alebo zániku poistenia pre jednotlivé motorové vozidlá(aktualizácie), jePoisťovňa Povinná PredPísat' poistenému t.n 
'po*..né 

poistné za tieto motorové vozidlá.VYÚČtovanie Pomernej výŠky poistného zatieto Áotorové vozidlá bude lykonané vnasledujúcejsplátke poistného v znysle článku VI. bod 2.

6' Poistník je Povinný Pri Prihlásení vozid|a do poistenia riadne uviest, všetky požadované údajeo vozidlách Prostredníctvom Zoznamu vozidiel, r"sp. ro,mularom na zaradenie, vzor tvoríprílohuč, 2 tejto zm|uvy.

7' VPríPade zániku, Predmetu Poistenia.l..d_koncom poistného obdobia má poistený nárok navrátenie nespotrebovanej Časii poistného, poist'ovňa'vráti túto nespotrebovanú čast, poistnéhoPoistníkovi do 15 dní odo dňa pródloženia.eleuantný"i pJiluoou zo stranypoistníka.

8' Pre vYlúČenie PochYbností sa zmluvné strany dohodli, že pri zániku poistenia pred koncomPoistného obdobia Pre ktorékol'vek z vozidiei .ru"a"ný.t 
- 
v Zozname uo)iai.i, nudú strany privrátení nesPotrebovalej Časti poistného vychádza,t' iiáup, ovýške poistného pre príslušnévozidlo uvedených v Prílolre č. 1.

čIánolt vI- sPLATNosŤ PoIsTNÉHo
1. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným pfikazom:

Bankové spojenie:
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:
IBAN:
SWIFT:

Slovenská sporitelŤa, a.s.
3558

3559002028
sK25 0900 0000 0001 7512 6457
GIBASKBx

=



t

q|hď Poistného: poistné sa bude platiť v ročných splátkach, ktoré sú splatné do i5.07.
rrmnmo kalendrárneho roka.

Čtánot vII- OCHRANA INFORMÁCIÍ

j: :r ne Stran)/ sa dohodli, že informácie o ktoryclr sa dozvedeli, a|ebo ktoré im boli poskytnuté
',c:r sPrístuPnené v súvislosti s uzatvorením, ako aj plnením tejto zmluvy, sú predmetom
::;iodného tajomstva azavázujú sa, že ich neposkytnú ani nesprístupnia tretím Ósobám a budú ich
--;hraňovat' Pred ich zneužitím. Poistník, a zároveň aj poistený, je oboznámený so zákonnou
:cl innost'ou poisťovne odovzdat' potrebné informácie o ururr"ií tejto zmluvy do registra
iancelárie Poistitel'ov k evidencii údajov o motorovom vozid|e a jeho poistení zodpovednoři na
základe tejto zmluvy.

: Poistník vYhlasuje, že v zmysle zákorla č. 12212013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zneni
neskorŠÍch Predpisov dáva súhlas poist'ovni, aby osobné údaje získané v súvislósti s toúto poistnou
zmluvou sPracovávala v rámci svojej činnosti v poisťovníctve po dobu nevyhnuinú pre
zabezPeČenie výkonu práv aplnenie povinností r,yplývajúcich ztejtó poistnej zmluvy. Zároieň
dáva súhlas, aby poisťovňa v nevyhnutnom rozsahu poskytovala osobne údaje do iných štátov,
Pokial' to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinnóstí ztejío poistnej
zmluvY, Pri Poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim
v Poisťovníctve a zdrlženiam týchto subjektov, pokial' je to nevyhnutné pre p|nenie piedmetŮ tejto
zmluvY, ako aj pre výkon práv a p|nenie povinností vyplývajúcich z poistnej zm|uvy.

1.

čtánok VIII - zÁvrnnčNE USTANOVENIA

Táto zmluva nadobúda_r]{n9sr dňom jej podpísania oprávnen;ými zástllpcami účastníkov zmluvy
aúěinnosť dňom 01.07.2015 pričom minimálne deň pred účinnosťou musí byť zverejnená ia
webovom Portáli poistníka a to v rozsahu a spósobom určen:ým platnými právnymi predpismi.

VďaW neupravené touto zmluvou sa riadia podmienkami Rámcovej dohody ě. 02/2015,
PrísluŠnými VPP ě. 709 a ZDPR, ktoré tvoria neoddelitelhú súčasť tejto;mluvy, ustanoveniami
Oběianskeho zákonníka, zákona ě.9512002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorlých
zákonov, zákona ě. 381/200l Z.z. a ďalšimi súvisiacimi predpismi.

Neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha é. I - Zomamvozidiel
Príloha č. 2 - Formulár nazaradenie vozidla do poistenia
Príloha ě. 3 - VPP é. 709 a ZDPR
Prílohaě.4-Sadzobník

Poistná nnluva je vyhotovená v piatich originálnych vyhotoveniach, z ktoqých poistník dostane
vyhotovenia a poisťovňa jedno vyhotovenie.

2.

J.

4.

4



)u a účinnost'ou tejto zmiu\} dochádza k zrušeniu poistných zmlúv č.1330078121.

}.9,<S.,.......,..,., dňa U, oC, tp/i- V Bratislave. dňa

flr)
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#^*ffi
E GROUP

ého voz_idl
,-cjstenie zodpovednosti za škorlu spósobenú prcvádzkou mot, voz, - súbor

PZ é".
por.č.MV:

tI m rrrnDátum zaradenia vozidla do poistcnia:

6il-t "u.iu 
neíta cloktílna inó

jadam o Zas]e]an]e 1e]()ncl karty

lca§. 1|llilVy č účt. evidcncle

silplna: !|] l .kupl!__LJ_.,]§I!!lE

iislorjckó (Vyrobenó do r, 1945)

Vol]dlo ulčenó pre prepravu nebcZpečných Vecí

,,o7ic o s píáVom prcdnostnej jaldy

daba v nesiacoch ,



Kat. Popis vozidla

Iločné
poistné

na 1 vozidlo

v{]

a)
jednostopor,é notoror,é r,ozidlo a motorová trojkolka s hmotnost'ou do 400 kg so zdvihovi,ttt

objcnrom r,alcov

1. do 50 cm3 vrátane 19

2 nad 50 cm3 do 350 cm3 rlrátane 2"/

3, nacl350 crn3 46

b)

rsobrrý, dodár,ko.1ý, špeciálny. malý nákladný automobil a pojazdný pracovný strq s celkovou
|nrotnost'ou do 3500 kg, motorová trojkolka
s celkor,ou lrmotnost'ou nad 400 kg.

so zclr,ihor,Ým obiemom t,alcot,,

1 do 1 300 cm3 ,vrátane alebo na elektricky pohon 44

2 a) nad 1 300 cm3 do 1 400 cm3 vrátane 58

2.b) nad 1 400 cm3 do 1 800 cm3 vrátane 62

3,a) nad 1 800 cm3 do 1 900 cm3 vrátane 66

3,b) nad l 900 cm3 do 2 500 cm3 vrátane tt0

rrad 2 500 cm3 92

o) cbr,tný automobil s celkovou hmotnosťou do l0 000 kg B4

d) sanitný automobil, ak nie ie podl'a písm. b) ustanovená nižšia saďzbapoistného 62

e)

autolrrobilv bar.skej a vodnej záchrarrne.; služby trvale r.r,bar,ené špeciálnl,mi pristro_;rrri na

zltclrranu žir,ota a zásahové r,ozidlá jednotiek požiarnej ochran1,- ak nie je podl'a písnr. b)

ustanor,cná rrižšia sadzba poistnólro
77

0 t'ahač nitl,esov 510

g) ostatnó arrtomobily a pojazdný pracovný stroj s ECV s celkovotl hnrotnost-ou

l. ocl 3 500 ke do 12 000 kg vrátane 294

2. nad 12 000 ke 354

h)
polhohclspodárskr, alebo lesŇ traktor, notoror:é r,ozidlo použíi,arré r,í,lr"rčne lla pre\-oz r,čclsticv s
I:CV. pojazclný pracor,ný stroi bez EČV alebo r,,vsokozdr,ižný l,ozik

z4

i)
rtlotoror,Ý ručnj, l,ozík. jednonápravorý kultivačný traktor alebo traktor, ktorérnu sa tlCV
ncprtdel'rr je

l4

j) autobus určený na prcvádzku iba v mestsket hromadnet dopravc a troleibus

1, autobus l20
2, trolejbus 106

k) ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou

l do 5 000 ke vrátane 294
2 nad 5 000 ke 354

1) l-)r11]O]ne vozidlo

l. určené na t'ahanie motorovými vozidlami s rýnimtriou motororých vozidiel uvcdcnÝol-r v
písrrr. a) a i)

l 1 s celkovou lrmotnosťou do 750 kg vrátane 11

1.2 s celkovou lrmotnost'ou nad 750 ke 11

2. určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v písm.f)-náves 45


