
Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 1087/2019/OM 

Rámcová dohoda  pre havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel, poistenie osôb 
prepravovaných v motorovom vozidle a pre poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) č. 1087/2019/OM 
uzatvorená v súlade s ustanovením §83 Zákona č. 343/2015 Z.z  o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 788 a nasl. Zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so 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 
 
 
 

Článok 1.  
Zmluvné strany  

 
1.  Poistník:                               Prešovský samosprávny kraj               

              Sídlo organizácie:                  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov        
              Korešpondenčná adresa:       Námestie mieru 2, 080 01 Prešov        

IČO:                                      37870475         
DIČ:                                      2021626332         

     Štatutárny orgán :                 PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK 
     Bankové spojenie:                Štátna pokladnica 
     Číslo účtu - IBAN:               SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
     (ďalej len „poistník “) 
 
                                                             a 
 
2. Poisťovateľ:  Union poisťovňa, a. s. 
 
     Sídlo:  Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 
     Korešpondenčná adresa:  Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 
     IČO:  31 322 051 
     DIČ:  2020800353 
     Štatutárny orgán:   Ing. Jozef Koma, PhD., člen predstavenstva,  

  a Ing. Tomáš Kalivoda, člen predstavenstva 
     Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 

zahraničnej banky 
     Číslo účtu – IBAN:   SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 
     Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B 
     (poisťovňa je platcom DPH)  

(ďalej len „poisťovateľ“) 
(ďalej spoločne len „strany dohody“) 

 
 

Článok 2. 
Preambula 

 
Poistník na obstaranie predmetu tejto Rámcovej dohody pre poistenie motorových vozidiel, pre 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a pre poistenie 
osôb prepravovaných v motorových vozidlách (ďalej aj „RD“) použil postup verejného 



obstarávania - verejnú súťaž,  zadávaním nadlimitnej zákazky podľa § 66 Zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ktorej úspešným uchádzačom sa stal poisťovateľ. 
 

Článok 3. 
Poistník a poistený 

3.1.Poisteným pre účely tejto RD je poistník a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 
ako „ďalší poistník“, bližšie špecifikované v prílohe č. 8 k tejto RD, ktoré uzavreli Dohodu 
o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní s poistníkom, a to: 

 
� Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné 
� Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník 
� Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, 080 01 Prešov 
� Gymnázium J. Fr.-Rimavského, Kláštorská 37, 054 67 Levoča 
� Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12, 085 70 Bardejov 
� Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok 
� Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa 
� Gymnázium, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce 
� Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany 
� Gymnázium, Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce 
� Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 
� Gymnázium, Konštantínova 2, 080 65 Prešov  
� Gymnázium, Študentská 4, 069 01 Snina 
� Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov 
� Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, 093 80 Vranov nad Topľou 
� Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov 
� Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok 
� Hotelová akadémia, Baštova 32, 080 01 Prešov 
� Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 
� Jazyková škola Poprad, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad 
� Jazyková škola, Plzenská 10, 080 01 Prešov 
� Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné 
� Obchodná akadémia, Murgašova 94, 058 22 Poprad 
� Obchodná akadémia, Volgogradská 3, 080 01 Prešov 
� Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa 
� Obchodná akadémia, Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou 
� Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, 080 01 Prešov 
� Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, 054 01 Levoča 
� Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné, Mierová 1973/79,          

066 01 Humenné 
� Stredná odborná škola polytechnická A. Warhola, Duchnovičova 506,            

068 01 Medzilaborce 
� Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, 

Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník 
� Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, 080 01 Prešov 
� Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou 
� Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1,                                 

059 51 Poprad – Matejovce 
� Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov 
� Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča 



� Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SDH 3, 081 34 Prešov 
� Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov 
� Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné 
� Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné 
� Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 
� Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov 
� Stredná odborná škola technická, Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa 
� Stredná odborná škola technická, Pionierska 361/4, 089 01 Svidník 
� Stredná odborná škola, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok 
� Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok 
� Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, 082 71 Lipany 
� Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 
� Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 080 01 Prešov 
� Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina 
� Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa 
� Stredná odborná škola, Hlavná 6, 091 01 Stropkov 
� Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 39, 059 21 Svit 
� Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963, 093 01 Vranov nad Topľou 
� Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov 
� Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
� Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov 
� Spojená škola T. Sevčenka s vyuč. jaz. Ukrajinským, Sládkovičova 4,           

080 01 Prešov 
� Spojená škola, Štefánikova 64, 085 14 Bardejov 
� Spojená škola, Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce 
� Spojená škola, Čaklov 249, 094 35 Soľ 
� Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 01 Prešov 
� Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov 
� Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník 
� Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 01 Prešov 
� Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov 
� Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov 
� Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník 
� Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov 
� Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, 058 01 Poprad 
� Stredná priemyselná škola drevárska, Bardejovská 24, 080 06 Prešov 
� Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, 069 01 Snina 
� Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok 
� Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov 
� Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov 
� Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 058 50 Poprad 
� Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, 066 83 Humenné 
� Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, 059 60 Tatranská Lomnica 
� Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad 
� Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom", Važecká 3, 080 05 Prešov 
� Centrum sociálnych služieb AMETYST, Tovarné 117, 094 01 Tovarné 
� Centrum sociálnych služieb Clementia, Ličartovce 287, 082 03 Lemešany 
� Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, 059 35 

Batizovce 
� Centrum sociálnych služieb, Dúbrava 41, 067 73  Dúbrava 



� Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158, 066 01 Humenné 
� Centrum sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov, Kalinov 64,                       

068 01 Medzilaborce 
� Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok 
� Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov 
� Centrum sociálnych služieb Zátišie, Ul. Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina 
� Domov v Poloninách, Nová Sedlica 50, 067 68 Zboj 
� Domov pre seniorov, Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa 
� Domov sociálnych služieb, Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce 
� Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1,                       

053 04 Spišské Podhradie 
� Domov sociálnych služieb v Brezovičke, Brezovička 62, 082 74 Brezovica 
� Domov sociálnych služieb v Jabloni, Jabloň 78,                                              

067 13 Rokytov pri Humennom 
� Domov sociálnych služieb v Legnave, Legnava 72, 065 46 Malý Lipník 
� Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov 
� Domov sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov 
� Domov sociálnych služieb Vranov nad Topľou, Školská 646,                         

093 02 Vranov nad Topľou 
� Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník 
� Zariadenie sociálnych služieb AKTIG, Mierová 63, 066 01 Humenné 
� Zariadenie sociálnych služieb DOTYK, Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce 
� Zariadenie sociálnych služieb Egídius, Ťačevská 38, 085 01 Bardejov 
� Zariadenie sociálnych služieb Jasoň, SNP 8/15, 061 01 Spišská Stará Ves 
� Divadlo Alexandra Duchnoviča, Jarková 77, 080 01 Prešov 
� Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov 
� Horno-šarišské osvetové stredisko v Bardejove, Rhodyho 6, 085 01 Bardejov 
� Horno-zemplínska knižnica, M.R. Štefánika 875/200,                                     

093 01 Vranov nad Topľou 
� Horno-zemplínske osvetové stredisko, Sídlisko 1.mája 74,                             

093 01 Vranov nad Topľou 
� Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Dilongova 17, 080 01 Prešov 
� Knižnica P. O. Hviezdoslava, Levočská 1, 080 01 Prešov 
� Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov 
� Ľubovnianska knižnica, Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa 
� Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, Zámocká 22,                        

064 01 Stará Ľubovňa 
� Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni, Nám. gen. Štefánika 5,   

064 01 Stará Ľubovňa 
� Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, Andyho Warhola 748/36,     

068 01 Medzilaborce 
� Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok 
� Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov 
� Poddukelský ľudový umelecký súbor, Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov 
� Podduklianska knižnica, 8. mája 697/55, 089 01 Svidník 
� Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 

089 01 Svidník 
� Podtatranská knižnica v Poprade, Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad 
� Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
� Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, Sobotské námestie 1738/22,       



058 01 Poprad 
� Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov 
� Šarišské múzeum v Bardejove, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov 
� Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad 
� Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Mierová 4, 066 01 Humenné 
� Vihorlatská knižnica v Humennom, Námestie slobody 50, 066 01 Humenné 
� Vihorlatské múzeum Humenné, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné 
      (ďalej len „ďalší poistník“).      

 
Článok 4. 

Predmet Rámcovej dohody 
4.1. Predmetom tejto RD je poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom 

alebo správcom je poistník a ďalší poistníci, a to: havarijné poistenie motorových vozidiel 
(ďalej aj „KASKO“), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla a poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách 
v dojednanom rozsahu medzi poisťovateľom a poistníkom. 

4.2. Poistenie musí spĺňať minimálne rozsah poistenia uvedený v tejto RD. 
4.3.Poisťovateľ nie je oprávnený Všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými 

dojednaniami uvedenými v prílohe č. 2-6 k tejto RD, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
tejto RD, rozsah krytia poistných rizík tvoriacich predmet tejto RD podľa čl. 6 ods. 6.14 – 
6.29  obmedziť, zúžiť resp. zmeniť. Podľa svojich poistných podmienok je oprávnený ale 
Všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami uvedenými v prílohe č. 
2-6 k tejto RD ponúknuť výhodnejší rozsah krytia poistných rizík ako sú vyžadované 
poistníkom. Poistenie sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
(ďalej OZ). 

 
Článok 5. 

Druh poistenia 
Predmetom tejto RD je zabezpečenie:   

       5.1.   Poistenia motorových vozidiel a to:     
       5.1.1. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných motorových vozidiel 
       5.1.2. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže nákladných motorových vozidiel 
       5.1.3. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže pracovných strojov a prívesných  

zariadení 
       5.1.4. Poistenie osôb prepravovaných v osobnom motorovom vozidle 
       5.1.5. Poistenie osôb prepravovaných v nákladnom motorovom vozidle        
       5.2. Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 
 

Článok  6. 
Podmienky uzatvárania poistných zmlúv (ďalej „PZ“) pre poistenie proti poškodeniu, 
zničeniu a krádeži motorových vozidiel, poistenie osôb prepravovaných v motorovom 
vozidle a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
(ďalej „PZP“). 
 
6.1. PZ bude uzatvárať poistník a ďalší poistníci individuálne na základe podmienok 

stanovených v tejto RD a v zmysle príslušných tabuľkových príloh k tejto RD.  
6.2. Vzory tlačív PZ pre poistníka a ďalších poistníkov tvoria prílohu č. 7 tejto RD. Ďalšie 

ustanovenia a údaje pri uzatváraní PZ môžu byť do týchto vzorov tlačív PZ uvedené iba 
v súlade s ustanoveniami RD. Vzory tlačív PZ nepredložené poistníkom predkladá 
poisťovateľ.  Vzory tlačív môže poisťovateľ nahradiť vlastnými tlačivami za predpokladu, 



že ich obsah bude plne v súlade s ustanoveniami tejto RD. 
6.3. Ročné sadzby za jednotlivé druhy poistenia sú dojednané ako maximálne a sú záväzné 

počas celej doby trvania tejto RD.  
6.4. Poistné obdobie je jeden kalendárny rok. 
6.5. Poistenie začína od dátumu vyznačeného v  poistných zmluvách ako začiatok poistenia     

a dojednáva sa na dobu určitú, maximálne do termínu skončenia platnosti RD. 
6.6. PZ, ktoré uzatvorí poisťovateľ s poistníkom a ďalšími poistníkmi za podmienok tejto RD, 

možno vypovedať v zmysle ustanovení OZ. 
6.7. Pre PZP resp. pre poistenie úrazu osôb prepravovaných v motorových vozidlách bude 

uzatvorená samostatná PZ.  
6.8. Účinnosť PZ, ktoré sa budú týkať doposiaľ nepoistených motorových vozidiel alebo 

doposiaľ nepoistených poistných rizík, bude stanovená najskôr v deň nadobudnutia 
účinnosti tejto RD. 

6.9. Motorové vozidlá, ktoré sú  poistené - do účinnosti tejto RD v inej poisťovacej spoločnosti, 
ako  u poisťovateľa sa budú poisťovať po vypovedaní a následnom skončení platnosti 
existujúcich PZ (v danom prípade bude prvé poistné stanovené ako alikvotná časť 
poistného do najbližšej splátky PZ). 

6.10. Motorové vozidlá, ktoré sú  poistené  u poisťovateľa sa prepoistia v zmysle podmienok 
stanovených v tejto RD s účinnosťou najskôr od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po 
podpise tejto RD. Začiatok poistenia - účinnosť nových PZ určí poistník a ďalší poistník. 
Existujúce PZ uzatvorené medzi poisťovateľom a poistníkom a ďalšími poistníkmi 
zaniknú dňom nadobudnutia účinnosti novej PZ, sumu nespotrebovaného poistného zo 
zaniknutých PZ poisťovateľ vráti poistníkovi a ďalším poistníkom. 

6.11. Motorové vozidlá, ktoré budú nadobudnuté do vlastníctva poistníkom alebo niektorým 
z ďalších poistníkov po dátume uzatvorenia tejto RD sa do poistenia zaradia dodatkom 
k PZ. Vznik a zánik poistenia motorových vozidiel, ku ktorému poistník alebo ďalší 
poistník získal alebo stratil vlastníctvo po podpise tejto RD, t.j. zaradenie/vyradenie 
majetku do/z poistenia sa bude realizovať formou vyradenky/zaradenky do/z poistenia, a 
to postupom podľa bodu 6.12 a 6.13 tejto RD. 

6.12 V prípade, ak poistník alebo ďalší poistník nadobudne vlastnícke právo alebo držbu 
k motorovým vozidlám, ktoré majú byť predmetom poistenia podľa tejto RD, dňom 
nadobudnutia účinnosti tejto RD je poistník alebo ďalší poistník povinný vždy 
bezodkladne zaslať poisťovateľovi zaradenku do poistenia. Poistenie pre motorové 
vozidlá začína plynúť odo dňa uvedeného v zaradenke. 

6.13 V prípade zániku vlastníckeho práva poistníka alebo ďalšieho poistníka k motorovému 
vozidlu, ktoré je predmetom tejto RD, je poistník alebo ďalší poistník povinný podať 
bezodkladne poisťovateľovi elektronicky písomnú vyradenku z poistenia. 

 
6.14. Poistenie sa dojednáva pre predmety poistenia na nasledovný rozsah rizík: 
6.14.1. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných motorových vozidiel 

vrátane čelného skla, poistenie nákladných motorových vozidiel a autobusov vrátane 
čelného skla, poistenie pracovných strojov s EČV a prívesných zariadení (prívesov 
a návesov). 

6.14.2. Poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle 
6.14.3. PZP 
 
6.15.  Rozsah poistenia pre poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných 

motorových vozidiel, nákladných motorových vozidiel, autobusov, pracovných 
strojov  s EČV a prívesných zariadení (prívesov a návesov): 



6.15.1. poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti alebo 
škodou spôsobenou vodou z vodovodného zariadenia 

6.15.2. poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku havárie 
6.15.3. poistenie pre prípad odcudzenia a poškodenia vozidla, jeho časti a výbavy, ak k 

odcudzeniu, resp. poškodeniu došlo krádežou alebo lúpežným prepadnutím 
6.15.4. poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom 
6.15.5. poistenie pre prípad poškodenia zverou, stretu so zverou počas prevádzky vozidla alebo 

poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle 
spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami a inými zvieratami (napr. 
kunami). 

 
  6.16. Poistenie motorových vozidiel sa dojednáva na novú hodnotu, t.j. znovuobstarávaciu cenu 

v prípade poškodenia, zničenia a krádeže, náklady potrebné na opravu a uvedenie do stavu 
pred poškodením. Nové hodnoty zodpovedajú poistným sumám a do poistenia budú 
stanovené na základe faktúry alebo na  základe bodu 6.24. tohto článku tejto dohody.  

6.16.1. Poisťovateľ bude akceptovať súčasný spôsob zabezpečenia motorových vozidiel 
poistníka alebo ďalšieho poistníka a poistné sumy poistených motorových vozidiel. 

6.16.2. Poisťovateľ nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do 
poistenia. Poisťovateľ bude akceptovať doloženie zoznamu vozidiel od 
predchádzajúceho poisťovateľa o predchádzajúcom havarijnom poistení týchto vozidiel. 

 
  6.17. Územná platnosť 
  6.17.1. Poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných motorových 

vozidiel,  nákladných motorových vozidiel, autobusov a prívesných zariadení (prívesov 
a návesov)s územnou platnosťou Európa 

  6.17.2. Poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže pracovných strojov s 
EČV s územnou platnosťou Slovenská republika. 

6.18. Poisťovateľ sa zaväzuje akceptovať normohodiny za opravárenské práce pre všetky druhy       
motorových vozidiel v zmluvných autoservisoch.V prípade, že sa v regióne  nenachádza 
zmluvný autoservis, bude poisťovateľ akceptovať maximálnu sadzbu za jednotlivú 
odpracovanú normohodinu vo výške definovanej ako obvyklá v regióne opravcu pre 
konkrétnu značku a typ vozidla, s ohľadom na charakterizáciu opravcu (rozsah 
ponúkaných služieb, technické a technologické vybavenie a pod.)             

6.19. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti, strany dohody prehlasujú, že totálnou škodou sa 
rozumie, ak predpokladané náklady na opravu zničeného alebo poškodeného motorového 
vozidla tvoriaceho predmet tejto RD presiahnu 90% všeobecnej hodnoty vozidla vrátane 
príslušenstva tvoriaceho jeho povinnú, štandardnú a doplnkovú výbavu. V prípade 
totálnej škody poisteného vozidla je poistným plnením všeobecná hodnota vrátane 
príslušenstva tvoriaceho jeho povinnú, štandardnú a doplnkovú výbavu znížená o 
hodnotu použiteľných zvyškov a o výšku spoluúčasti dohodnutej v PZ. 

6.20. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené úmyselne neznámym páchateľom,               
napr. vandalizmus, požiar, výbuch a pod. 

6.21. Poisťovateľ sa zaväzuje odťah motorového vozidla  preplatiť do najbližšieho autoservisu, 
„schopného opravu vykonať“. 

 
6.22. Dojednaný spôsob zabezpečenia osobných motorových vozidiel pre prípad                                     

krádeže: 
6.22.1. pri vozidlách s novou cenou do 19.916,35 € pevne zabudované mechanické 

zabezpečenie, alebo imobilizér, alebo alarm, alebo GPS. 
6.22.2. pri vozidlách s novou cenou od 19.916,35 €  do 82.984,80 € dve z týchto štyroch 



zabezpečovacích zariadení: imobilizér, alarm, pevne zabudované mechanické 
zabezpečenie, GPS     

6.22.3. pri vozidlách s novou cenou nad 82.984,80 €  tri z týchto štyroch zabezpečovacích  
zariadení  : imobilizér, alarm, pevne zabudované mechanické zabezpečenie, GPS.   

 
6.23. Dojednaný spôsob zabezpečenia nákladných vozidiel, pracovných strojov 

a prívesných zariadení pre prípad krádeže : 
6.23.1.  nákladné motorové vozidlá a autobusy – imobilizér alebo alarm alebo mechanické 

zabezpečenie 
6.23.2.  pracovné stroje a prívesné zariadenia - prekážky chrániace poistenú vec pred 

odcudzením (zámok namontovaný výrobcom alebo uzavretý priestor (budova) alebo 
mechanické  zabezpečenie alebo ich kombinácia) 

 
6.24. Stanovenie novej ceny motorových vozidiel 
6.24.1. nová cena ojazdených osobných a nákladných  motorových vozidiel bude stanovená na 

základe aktuálneho katalógu AAD – EXPERT Agentúry AUTO DATA, spol.    s.r.o.  
6.24.2. nová cena autobusov sa stanoví na základe ocenenia prostredníctvom autorizovaného 

predajcu. 
 
6.25. Dojednané ročné sadzby poistenia v % a výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, 

zničenia a krádeže osobných motorových vozidiel 
6.25.1. Dojednaná výška spoluúčasti pre toto poistné riziko je 5%, min. 66,39 €. 
6.25.2. V prípade poškodenia alebo zničenia čelného skla na osobných motorových vozidlách 

sa výška spoluúčasti dojednáva v sume 15,00 €. 
6.25.3. Dojednaná ročná sadzba poistného pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných 

motorových vozidiel v % je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 2, riadok 
5.1.1.    

    
6.26. Dojednané ročné sadzby poistenia v % a výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, 

zničenia a krádeže nákladných motorových vozidiel a autobusov 
6.26.1. Dojednaná výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže nákladných 

motorových vozidiel a autobusov je 5%, min. 66,39 €. 
6.26.2. Dojednaná ročná sadzba poistného pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže 

nákladných motorových vozidiel a autobusov v % je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD 
–  Tabuľka č. 2, riadok 5.1.2. 

 
6.27. Dojednané ročné sadzby poistenia v % a výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, 

zničenia a krádeže pracovných strojov s EČV a prívesných zariadení 
6.27.1. Dojednaná výška spoluúčasti pre toto riziko je 5%, min. 66,39 €. 
6.27.2. Dojednaná ročná sadzba poistného pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže 

pracovných strojov a prívesných zariadení v % je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  
Tabuľka č. 2, riadok 5.1.3. 

 
6.28. Poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle 
6.28.1. Poistné pre druh poistenia uvedený v bode 6.28. sa stanoví, ako násobok ročnej sadzby 

poistného pre jedno sedadlo uvedené v Eur a počet miest v jednotlivých  motorových 
vozidlách na základe údajov uvedených v technickom preukaze (ďalej „TP“). 

6.28.2. Minimálny rozsah poistenia pre poistenie osôb prepravovaných v              osobných a 
nákladných motorových vozidlách, pre jedno sedadlo : 

6.28.2.1. poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (S úrazom), poistná suma (ďalej „PS“)  33 



193,92 €. 
6.28.2.2. poistenie trvalých následkov úrazu (TN úrazu), PS  33 193,92 €.  
             TN úrazu - Ak zanechá uraz, ktorý nastal v dobe trvania poistenia trvalé  následky.  
 
6.28.3. Dojednaná ročná sadzba poistného pre poistenie osôb prepravovaných v osobnom           

motorovom vozidle v € (Eur) je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 2, 
riadok 5.1.4           

6.28.4. Dojednaná ročná sadzba poistného pre poistenie osôb prepravovaných v nákladnom           
motorovom vozidle a v autobuse v Eur je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka 
č. 2, riadok 5.1.5.    

        
6.29. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla (PZP) 
6.29.1. Minimálny rozsah poistenia pre: 
6.29.1.1. Rozsah poistenia podľa Zákona č. 381/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
6.29.1.2. Limit poistného plnenia :  

a.  pre škody na zdraví alebo usmrtení – PS 5 240 000 EUR. 
b.  pre vecne škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia –  
          PS 1 050 000 EUR. 

6.29.2. Dojednané ročné sadzby poistného pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) sú uvedené v Prílohe č. 1 
k tejto RD –  Tabuľka č. 3 – PZP. 

 
 

Článok 7. 
Podmienky platenia poistného 

 
7.1.    Poistné podľa tejto RD je dojednané ako bežné poistné. Poistné je splatné  v štvrťročných 

splátkach, ale zmluvné strany môžu na základe oznámenia poistníka alebo ďalšieho 
poistníka dohodnúť frekvenciu splatnosti poistného aj v polročných, resp. v ročných 
splátkach. Platiteľom poistného je poistník a každý ďalší poistník individuálne na základe 
samostatne uzatvorenej PZ, ktorý má predmet plnenia zverený do správy alebo na ktorú 
sa vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu, a to na základe tzv. predpisu poistného, 
ktorý vyhotoví a poisťovateľ zašle poistníkovi a/alebo ďalšiemu poistníkovi, a to na 
adresu sídla uvedenú v čl. 1 ods. 1. a čl. 3 bodu 3.1 tejto RD. Predpis poistného bude 
obsahovať identifikačné údaje poistníka a/alebo ďalšieho poistníka, identifikačné údaje 
poisťovateľa, číslo dokladu, resp. variabilný symbol, predmet poistenia, dátum 
vystavenia, dátum splatnosti, obdobie poistenia a sumu poistného.  

7.2.  Poisťovateľ je povinný doručiť poistníkovi a/alebo ďalšiemu poistníkovi predpis poistného 
najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní pred určenou lehotou jeho splatnosti. Prvý predpis 
bude realizovaný bezodkladne po nadobudnutí účinnosti samostatnej PZ. Poistník a/alebo 
ďalší poistník je oprávnený vrátiť poisťovateľovi predpis poistného v lehote 15 
pracovných dní odo dňa jeho doručenia, ak je vyhotovený v rozpore s touto RD, PZ 
uzatvorenou na základe tejto RD alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak je 
vyhotovený s uvedením nesprávnych, resp. chýbajúcich údajov. 

7.3    Splátky poistného sú kalkulované bez področných prirážok. 
7.4.   Poistné bude platené na účet poisťovateľa, vedený na tento účel.  
7.5.  Zaplatením poistného na účet poisťovateľa, sa považuje poistné v zmysle zákona za 

uhradené. 
7.6.   Úhradu poistného budú poistník a ďalší poistník realizovať na základe predpisu poistného 



bankovým prevodom. 
7.7.   Číslo PZ  bude zároveň slúžiť aj ako variabilný symbol pri platbe poistného. 
7.8. Poisťovateľ bude predpisy poistného generovať a poistníkovi a ďalším poistníkom zasielať 

v zmysle dohodnutej frekvencie splatnosti ročného poistného v nasledovných termínoch:  
 
 

 
Poistník a ďalší poistníci sú povinní uhradiť poistné v nasledovných termínoch: 
 

Predpis poistného za I.Q   do 01. januára 
Predpis poistného za II.Q do 01. apríla 
Predpis poistného za III.Q do 01. júla 
Predpis poistného za IV.Q do 01. októbra 

 
7.9. V prípade, ak v uvedenej lehote poistník a/alebo ďalší poistník neuhradí poistné, 

poisťovateľ bude voči ním postupovať podľa príslušných ustanovení OZ, prípadne 
v zmysle iných súvisiacich právnych predpisov.     

 
 

Článok 8. 
Zmluvná cena  

 
8.1.   Maximálna celková hodnota všetkých plnení počas trvania platnosti a účinnosti tejto RD 

za všetky poskytnuté poistenia v rámci plnenia predmetu RD čiastkovými PZ, ktoré sa 
predpokladajú, je stanovená ako konečná a nesmie prekročiť sumu 433.559,18 Eur.  

8.2 Cena za predmet plnenia uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto RD – Ročné sadzby poistenia za 
jednotlivé poistné riziká a je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania vo 
výške 361.299,32 Eur na obdobie 48 mesiacov. Podrobný rozpočet ocenených položiek 
je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto RD. 

8.3 Cena za poistenie podľa bodu 1 tohto článku RD je konečná a zahŕňa všetky náklady 
poisťovateľa akýchkoľvek daní vrátane dane z poistenia, poplatkov a iných súvisiacich 
služieb alebo ďalších nákladov poisťovateľa alebo inej tretej osoby súvisiacich 
s poskytovaním poistenia, všetky jeho predpokladané náklady a primeraný zisk.  

 
 

 
Článok 9. 

Likvidácia poistných udalostí 
 

 9.1  V prípade vzniku škody je poistník a/alebo ďalší poistník povinný bezodkladne nahlásiť 
túto skutočnosť poisťovateľovi, a to formou bezplatného telefonického hlásenia na 
asistenčné služby na tel. č. 0850/111-211. 

9.2. Nepretržitý 24-hodinový telefónny servis asistenčnej služby zabezpečuje poisťovateľ:  
EuroCross Assistance Czech Republik, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika. 

9.3.  Po nahlásení škody asistenčnou službou poisťovateľ v prípade potreby zabezpečí do 48 
hodín obhliadku škody a doručí predpísané tlačivo „Hlásenie o škodovej udalosti“ podľa 

Predpis poistného za I.Q   do 01. decembra 
Predpis poistného za II.Q do 01. marca 
Predpis poistného za III.Q do 01. júna 
Predpis poistného za IV.Q do 01. septembra 



rizika. Poistník a/alebo ďalší poistník je následne informovaný o čísle škodovej udalosti. 
9.4. Likvidácie poistných udalostí riešia:  
 Odbor likvidácie: Ing. Štefánia Pastorová 

Tel.: 02/20815-377 
e-mail: likvidacia-pu@union.sk 

9.5. Pri likvidácii poistných udalostí (ďalej „PU“) bude poisťovateľ postupovať nasledovne: 
 9.5.1. pri likvidácii PU, pri ktorej by malo prísť ku kráteniu alebo zamietnutiu poistného 

plnenia, poisťovateľ najprv uvedenú PU  konzultuje s povereným pracovníkom 
poistníka.   

9.5.2. poisťovateľ vždy po ukončení likvidácie PU zašle oznámenie o zlikvidovaní  PU na 
adresu poistníka uvedenú v čl. 1 ods. 1. tejto RD. 

9.6.  Poistné plnenie bude realizované priamo na účet poistníka a/alebo ďalšieho poistníka, ktorý 
si bude uplatňovať náhradu zo vzniknutej škody z PZ uzatvorenej na základe podmienok 
stanovených v tejto RD.         

 
Článok 10. 

Využitie subdodávateľov 
 
10.1. Poisťovateľ  je oprávnený plniť túto RD aj prostredníctvom tretích subjektov a to 

subdodávateľov, pričom poisťovateľ bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť 
pri výbere subdodávateľa, ako aj za služby vykonané a zabezpečené na základe zmluvy 
o subdodávke. 

10.2. Zoznam všetkých známych subdodávateľov v čase uzatvorenia tejto RD: 
 

1. Obchodné meno: poisťovňa neuplatňuje 
    Adresa/sídlo: - 
    IČO: - 
    Podiel plnenia subdodávky: - 
    Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia,  

    (navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora- 
uplatňuje sa, ak sa subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do RPVS). 

  (poznámka: uvedie sa toľkokrát, koľkých subdodávateľov poisťovateľ využije na 
plnenie RD). 

10.3. Akákoľvek zmena a/alebo doplnenie subdodávateľa podlieha schváleniu poistníkom, 
ktorý takýto súhlas bez závažného dôvodu neodoprie. O súhlas v zmysle predchádzajúcej 

    vety je poisťovateľ povinný požiadať poistníka najneskôr 5 dní pred plánovaným 
využitím nového subdodávateľa a to predložením návrhu dodatku k tejto RD z dôvodu 
zmeny údajov v bode 10.2 tejto RD. 

10.4. Poisťovateľ nie je oprávnený zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám 
poskytovanie celého predmetu tejto dohody.   

 
Článok 11. 

Zmena dohody 

11.1. Túto RD je možné 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 RD, a ktoré sa po podpísaní stranami dohody a po nadobudnutí ich účinnosti stávajú jej 
neoddeliteľnou súčasťou. 

11.2. Túto RD je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto RD počas jej trvania z dôvodov 
uvedených v tejto RD ak: 



a) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi stranami dohody zmenu termínu plnenia 
z dôvodov vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc alebo z dôvodu vzniknú 
nepredvídaných prekážok zo strany poistníka, 

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

c) poisťovateľ uplatní ustanovenie čl. 10 bodu 10.3 tejto RD. 
d) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny RD (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. 

11.3. Každá strana RD je povinná písomne (faxom, e-mailom alebo doručovateľom listových zásielok) 
nahlásiť a špecifikovať druhej strane dohody všetky prípadné zmeny týkajúce sa ustanovení tejto 
RD, a to najneskôr v lehote piatich pracovných dní odo dňa, keď sa o zmene dozvedel. 

 
Článok 12. 

Odstúpenie od dohody 

12.1. Ktorákoľvek zo strán dohody je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto RD z dôvodov uvedených 
v tejto dohode a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla zavinením druhej strany RD.  

12.2. Poistník je oprávnený odstúpiť od tejto RD, ak:  
a) poisťovateľ bude poskytovať predmet dohody v rozpore s podmienkami dohodnutými 

v tejto RD, všeobecnými zmluvnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi,   

b) poisťovateľ zadá plnenie celého predmetu RD ako subdodávku alebo postúpi zákazku inému 
poisťovateľovi alebo inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu poistníka,  

c) poisťovateľ pri poskytovaní predmetu dohody koná spôsobom, kedy poistníkovi vzniká 
škoda alebo hrozí vznik škody, 

12.3. Strany dohody sú oprávnené okamžite odstúpiť od tejto RD, ak táto dohoda nemala byť uzavretá 
so poisťovateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne 
záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so 
Zmluvou o fungovaní Európskej únie. 

12.4. Poistník je oprávnený odstúpiť od tejto dohody, ak počas plnenia predmetu dohody bolo 
právoplatne rozhodnuté o výmaze poisťovateľa z Registra partnerov verejného sektora alebo ak 
mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 182 ods. 3 písm. b) 
zákona o verejnom obstarávaní. 

12.5. Odstúpenie od RD musí byť oznámené druhej strane RD písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý 
strana dohody odstupuje od tejto RD. 

12.6. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu odstúpením je poisťovateľ povinný bezodkladne, 
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa skončenia tejto RD vrátiť poistníkovi vybavenie 
a dokumenty, ktoré pri plnení tejto RD od neho prevzal, alebo ktoré boli poisťovateľom pre 
poistníka vyhotovené alebo pre neho určené, ak sa strany dohody nedohodnú inak. 

 
 

Článok 13 
Záverečné ustanovenia 

 
13.1. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto RD sú platné len v prípade, ak sú vyhotovené  písomne 

a podpísané štatutárnymi zástupcami strán dohody.  
13.2.  Uzatvárať dodatky k tejto RD je možné iba v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
13.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto RD sú jej prílohy, na ktoré sa odkazuje v predchádzajúcich 

ustanoveniach. 
13.4. Táto RD sa pre potreby zmluvných strán vyhotovuje v piatich origináloch, z ktorých poistník 

obdrží tri vyhotovenia, poisťovateľ obdrží dve vyhotovenia. 



13.5. Strany dohody prehlasujú, že si text tejto RD riadne prečítali, jeho obsahu plne  porozumeli, čo 
potvrdzujú svojimi podpismi. 

13.6. Táto RD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle poistníka. 

13.7. Táto RD sa dojednáva na dobu určitú v trvaní 48 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti alebo do 
vyčerpania celého objemu finančných prostriedkov podľa čl. 8 ods. 8.1 tejto RD, podľa toho, 
ktorá skutočnosť nastane skôr. 

13.8. PZ, ktoré uzatvorí poisťovateľ s poistníkom a/alebo s ďalšími poistníkmi za podmienok uvedených 
v tejto RD, možno vypovedať v zmysle príslušných ustanovení OZ. 

13.9.  Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto RD stalo neplatným, nespôsobuje to neplatnosť RD 
ako celku. 

13.10. Strany dohody sa dohodli riešiť vzniknuté spory dohodou. V prípade, že medzi stranami tejto RD 
nedôjde k dohode, tieto budú riešené v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

13.11. Strany dohody 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 a ďalších poistníkov, pri realizácii tejto RD a následne uzatvorených PZ bude 
vykonávať samostatný finančný agent, ktorý bude poistníkom (verejným obstarávateľom) 
stanovený po uzatvorení tejto RD. Prostredníctvom samostatného finančného agenta bude 
prebiehať plnenie tejto RD, PZ a likvidácia poistných udalosti vzniknutých v súvislosti s plnením 
predmetu plnenia. 

13.12.Strany dohody sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu založeného 
touto RD (napríklad faktúry, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku z omeškania, výpoveď 
alebo  odstúpenie od tejto RD) sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa doporučená 
zásielka adresovaná na adresu sídla poisťovateľa/poistníka vráti druhému účastníkovi dohody  
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. 

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

13.14. Ak sa má na základe tejto RD doručiť písomnosť druhej strane dohody, doručuje sa formou 
doporučenej zásielky na adresu sídla uvedenú v čl. 1 tejto RD. 

 
PRÍLOHY 
1. Ročné sadzby poistenia za jednotlivé poistné riziká – Časť č. 2 
2. Všeobecné poistné podmienky povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP/1111 
3. Všeobecné poistné podmienky poistenia motorových a prípojných vozidiel VPP PMV/1013 
4. Osobitné dojednania o asistenčnej službe OD 0815 k povinnému zmluvnému poisteniu 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a k poisteniu 
motorového a prípojného vozidla 

5. Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie 
6. Osobitné dojednania pre úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle 
7. Vzory tlačív 
7.a. PZ pre havarijné poistenie motorových vozidiel pre jednotlivé organizácie – vzorové                               
tlačivo 
7.a.1.  Zoznam vozidiel poistených v súbore – vzorové tlačivo  
7.b.     PZ pre poistenie PZP pre jednotlivé organizácie – vzorové tlačivo 
7.b.1.  Zoznam vozidiel PZP – vzorové tlačivo  
7.c.     PZ úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle – vzorové tlačivo 
8.  Zoznam organizácií, ktoré uzatvorili Dohodu o príležitostnom spoločnom verejnom 
obstarávaní s poistníkom 



9.  Zoznam osobných motorových vozidiel 
10. Zoznam nákladných motorových vozidiel, pracovných strojov a prívesných zariadení 
11. Tabuľka PZP   
12. Zoznam osobných motorových vozidiel na úrazové poistenie sedadiel 
 
 
V Prešove 2.12.2019    V Bratislave 22.11.2019 
 
 
 
 
 
  v.r.       v.r. 
 .........................................................                          ........................................................... 
poistník                                                       poisťovňa 
PaedDr. Milan Majerský, PhD. Ing. Tomáš Kalivoda 
predseda  člen predstavenstva 
 
 
 
 
   v.r. 
 ........................................................... 
 poisťovňa 
 Ing. Jozef Koma, PhD. 
 člen predstavenstva 
 
 
Táto zmluva bola zverejnená dňa: 02.12.2019 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 03.12.2019 


