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KoopeíativaA
Vtexna lrusunaNce GRoup

Poistn á zmluva č. 0998024006
úrazové poistenie osób prepravovaných motorovými vozidtami

Úěinnost'poistenia : od 01.o7.2O15 (0.00 h) do 30.06.20í9 (24:00 h)

KOOPERATIVA poist'ovňa, a.s. Vienna lnsurance Group,
sídlo: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
v zastúpení: Mgr, Branislav Bízik, riaditel'agentúry pre makIérov

lubica Puškárová, key account manager

tčo: 0o 5B5 441
DlČ: 2O2O5273OO
lč opH: SK7o2oo00746
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vl. č.79lB

bankovéspojenie: Slovenskásporitel'ňa,a.s.
SWIFT: G|BASKBX
IBAN: SK25 0900 0000 0001 75126457
(d'alej len,,poist'ovňa")

a

Gymnázium
U].17. Novembra 1180116,955 0í Topol'čany

v zastúpení: Mgr. Viera Dzurejová, štatutárny zástupca

lČo: 00160440
(d'alej len,,poistn íklpoistený")

uzatváralú

Podl'a § 7BB a násl. Občianskeho zákonníka a Rámcovej dohody č. o2t2o15 túto poistnú
zmluvu, ktorá spolu s prílohami k nej, Všeobecnými poistnými podmienkami č, 806 (d'alej len
VPP)



3s,rctenie sa vzt'ahuje na:

:o s:né krytie pre každé sedadlo/lóžko v motorovom vozidle:
- poistenie pre prípad smrtinásledkom úrazu na poistnú sumu 33 194,00 EUR
- poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu na poistnú sumu 33 194,00 EUR

Poistenie sa vzťahuje na úrazy nemenovaných osób prepravovaných motorovým vozidlom, ktOré úrazy vznikli na

území Európy:
a) pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred jazdou motorovým vozidlom,
b) pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho motorového vozidla,
c) počas jazdy motorového vozidla alebo pri jeho havárii,
d) pri xráíkooónlicn zastávkach, pokial' k úrazu pride vo vozidle alebo v jeho blízkosti v priestore urČenom pre

jazdu,
e) pri odstraňovaní bežných porúch motorového vozidla vzniknutých v priebehu jazdy (výmena kolesa,

žiarovky a pod.)
poistenie sa nevzťáhuie na úrazy, ku ktoným prišlo na miestach, ktoré nie sú určené na prepravu osÓb (napr. na

stupačkách, blatníkoch, nádrži prě palivo a pod.), Poistenie sa nevzťahuje taktiež naúrazy, ktoré nastali Pri ÚČasti na

nýci-rlostných a terénnych pretekoch, závodoch s ry7chlostnou vložkou vrátane oficiálnych tréningov, Pokial'to nebolo

vzmluve'dojednané. Fri úrazoch, ku ktoným prišlo pri použití motorového vozidla viaceryimi osobami ako je PoČet
sedadiel, poisťovňa zníži plnenie v pomere počtu sedadiel k počtu prepravovaných osÓb.

V poistnej zmluve móžu byt dojednané tieto poistenia:
a) poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (S úrazom),
b) poistenie trvalých následkov úrazu (TN úrazu),

TN úrazu - Ak zanechá úraz, ktory nastal v dobe trvania poistenia, trvalé následky, bude po ich ustálení vyplatených

to1ko percent z poistnej sumy, kol'kým percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov po ich ustálenÍ v hodnotení

pod1a tabu1ky B v "Zásadách a tabul'kách pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistenÍ" Poisťovne
Kooperativa, a. s. platných v čase vzniku úrazu , "Zásady" sú klientom k dispozícii k nahliadnutiu na kaŽdej agentúre Či

kancelárii poisťovne.

Osobné automobily

sU
TN
čtlll

33 ,194,00 €
33 194,00 €

0,00 €



lilillufilenrí,,€ a u1o mo b i ly

Zoznam vozidielje uvedený v Prílohe č. 1.

Platenie poistného
1. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom:

Bankové spojenie:
číslo účtu

Konštantný symbol:
Variabilný symbol:

Slovenská sporitel'ňa, a.s.

SK25 0900 0000 0001 75126457
3558
0998024006

2. Splatnost' poistného: poistné sa bude platit' štvň'ročných splátkach

Splátka poistného 20,91 EUR je splatná '15.07. príslušného kalendárneho roka

Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR ě. 18/,1996 Z.z. o cenách vznení neskorŠÍch predpisov,

vyhlášky MF sR č. 89/1996, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č, 18/1996 Z,z. o cenách.

Hlásenie poistných udalostí
poistnú udalosť poistený hlási bez zbytoěného odkladu telefonicky na Centrálny dispeěing ŠkÓd -
tel. 0850 111 577.

Ročné poistné
na 1 sedadlo

Koeficienty
zvýšenia

poistného za PS

SU
TN

čttt_

33 194,00 €
33 194,00 €

0,00 €

Súhrn poistného

Císto
vložkv Druh

Ročné poistné
v EUR

1 Úrazové poistenie osób
prepravovaných motorovými vozidlami

5 sedadiel 83,65

Celkové ročné poistné v EUR: 83,65

ř*ázov rizika poistná suma Sadzba

0,12

o,24

1,0

1,0

3,98

7,97

počet sedadiel 0

Výsléd né, ročil€ po_i§tně 0,00
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6. Zmlul,
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