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HAVARIJNE POISTE,NIE MO,TOROVYCH VOZIDIEL
2-857 ..012572

Zmluvné strany:

QnE Insurance (Europe) Limited
Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC 3M 3BD Londýn, Veľká Británia
konajúca prostredníctvom pobočky poisťovne z iného členského štátu

QBE.Insurance (Europe) Limited, pobočka poist'ovne z iného členského štátu
Štúrova 27
04280 Košice
Slovenská republika
IČO: 36855472
DIČ: 2022503131 IČ DPH: SK2022503131
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 410N
v zastúpení: Ing. Peter Císar, vedúci organizačnej zložky

ďalej len "poisťovňa"

a

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
Važecká 3,
080 05 Prešov
Slovenská republika
IČO: 00691968
v zastúpení: Mgr. Slavko Poptrajanovski

ďalej len "poistník"

Sprostredkovateľ poistenia: JUST s.r.o., Weberov a 2,08001 Prešov, IČO: 36443549

uzatvárajú

v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka túto poistnú zmluvu pre
pre

Havarijného poistenia motorových vozidiel
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" /Clanok I.

Predmet poistenia
1.. Poistenie sa vzt'ahuje na motorové a prípoj né vozidlá, ich časti a príslušenstvo tvoriace ich

základnú a povinnú výbavu vo vlastníctve poisteného, menovite uvedené v Prílohe č. 1
"Výkaz poistených motorových a prípojných vozidiel k dátumu začiatku poistenia" (ďalej
len Príloha č. 1), príp. v Prílohe Č. 3 "Prihláška k poisteniu" (ďalej len Príloha č. 3), ktoré
sú neoddelitel'nou súčasťou tejto poistnej zmluvy. Predmetom poistenia sú vozidlá, ktoré
sú nepoškodené, v prevádzkyschopnom stave a majú vystavený platný slovenský technický
preukaz.

2.. Poistenie doplňujúcej (zvláštnej) výbavy sa vzťahuje na jednotlivé predmety, len ak je to
uvedené v Prílohe Č. 1 k poistnej zmluve, príp. Prílohe Č. 3. Poistenie doplňujúcej
(zvláštnej) výbavy sa vzťahuje na tie isté riziká ako poistenie vozidla, s rovnakou územnou
platnosťou poistenia.

3. Predmetom poistenia sú vozidlá, ktoré sú nepoškodené, v prevádzkyschopnom stave a
majú vystavený platný slovenský technický preukaz.

Článok II.
Rozsah poistenia

1. Pre toto poistenie platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku
a zodpovednosti za škodu (ďalej len VPP) a Zmluvné dojednania pre poistenie
motorových a prípojných vozidiel (d'alej len ZD), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
poistnej zmluvy.

2. Poistenie sa dojednáva pre prípad:
a) poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku havárie
b) odcudzenia vozidla alebo jeho časti
c) poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku živelnej poistnej udalosti (ako napríklad

povodne, záplavy, krupobitia, víchrice, zemetrasenia)
d) zásahu cudzej osoby (úmyselné poškodenie alebo zničenie vozidla vandalizmom)
e) doplňujúcej (zvláštnej) výbavy ako v bode a) až d) tohto odseku
1) poškodenia alebo zničenia batožiny ako v bode a) tohto odseku, odcudzenia batožiny,

pokia!' k odcudzeniu došlo krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím.

" "'.Clanok III.
Územná platnost', asistenčné služby

1. Poistenie sa vzťahuje na geografické územie Európy, vrátane územia štátov bývalého
ZSSR, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie.

2. V rámci poistenia sú dojednané asistenčné služby pre motorové vozidlá s celkovou
hmotnosťou do 3,5t.
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Článok IV.

Sadzby poistného, spoluúčast'

1. Podkladom pre výpočet poistného je nová cena motorového, resp. prípojného vozidla
v čase dojednania poistenia.

2. Ročné sadzby poistného:

a) Pre poistenie motorových a prípojných vozidiel sú sadzby uvedené v Prílohe č.I "Výkaz
poistených motorových a prípojných vozidiel k dátumu začiatku poistenia" (ďalej len
Príloha Č. 1)" Prílohe Č. 2. "Sadzby poistného jednotlivých továrenských značiek
vozidiel" (ďalej len Príloha Č. 2), resp. Prílohe č.3 "Prihláška k poisteniu" (ďalej len
Príloha č. 3).

b) Sadzba a podklad pre výpočet poistného za batožinu:
1. v rámci poistenia je dojednané poistenie batožiny v osobných motorových vozidlách

s poistnou sumou 664 € bez príplatku k poistnému
ii. poistenie batožiny sa dojednáva so spoluúčasťou 17 Eur.

c) Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, uvedenou v Prílohe č.I, Prílohe č.2, resp.
Pn10he Č. 3.

3. Zľavy a prirážky (uplatňujú sa vždy na základné ročné poistné pre riziko havárie a odcudzenia)

3.1. Zl'ava na poistnom za poist'ovaný počet motorových vozidiel

3.2. Prirážky

-15 %

0%

3.3. Bonus za bezškodový priebeh poistenia alebo malus za škodový priebeh poistenia sa
v tomto poistení neuplatňuje (článok IX. ZD).

Článok V.
Začiatok a koniec poistenia

1. Ak v priebehu poistného obdobia poistník písomne požiada o poistenie ďalšieho vozidla,
za dátum začiatku poistenia vozidla sa považuje deň uvedený v Prílohe Č. 3, nie však skôr,
ako bola žiadost' o zaradenie do poistenia spolu s kópiami dokladov od príslušného vozidla
(technický preukaz, faktúra) doručená organizačnej jednotke poisťovne.

2.. Žiadosť o zaradenie do poistenia spolu s kópiami príslušných dokladov je možné doručiť na
kontaktné čísla sprostredkovateľa poistenia alebo faxom na číslo 02/57102820,
02/57102800 alebo 055/6826301, 055/6826250 alebo elektronickou poštou na nižšie
uvedené adresy.

3. Sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa vyhotoví prihlášku k poisteniu (Príloha Č. 3) a
odošle ju poistníkovi, následne poistník zašle podpísanú prihlášku sprostredkovateľovi
poistenia na jeho kontaktné adresy alebo poisťovni faxom na číslo 02/57102820,
02/57102800 alebo 055/6826301, 055/6826250, alebo elektronickou poštou na adresu,
stanislav.gerhart@sk.qbe.com, martina.hegedusova@sk.gbe.com, julius.balaz@sk.qbe.com

4. Ak poistník zaradí vozidlo počas trvania poistenia do súboru vozidiel, na ktoré sa poistenie
vzťahuje, uhradí poisťovni alikvotnú čiastku poistného za takéto vozidlo vo výške
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stanovenej poisťovňou. Táto čast' poistného je splatná do 15 dní od jeho zaradenia, resp.
nadobudnutia, na účet poisťovne podľa hodu 6 tohto článku

5. Poisťovňa, na základe žiadosti poistníka o vyradenie vozidla z poistnej zmluvy, vyradí
vozidlo z poistenia. Ak zanikne poistenie vozidla počas trvania poistenia, za ktoré bolo
poistné zaplatené, poistníkovi vzniká nárok na vrátenie poistného. Preplatok poistného pri
vyradenom vozidle z poistenia bude poistníkovi uhradené do 15 dní od zdokladovania
zániku poistenia vozidla, s výnimkou totálnych škôd, pri ktorých patrí poisťovni poistné do
konca poistného obdobia.

6. Poistník je povinný zasielať poistné za poistené vozidlá na účet poisťovne:
Peňažný ústav: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: 110035030118130
konštantný symbol: 3558
variabilný symbol: 2857012572

Článok VI.
Pripoistenie zasklenia vozídla

1. Odchylne od čl. 9, bod 2, VPP sa toto poistenie dojednáva v prípade samotného
poškodenia alebo zničenia zasklenia poistených vozidiel so spoluúčasťou 16,6 €. V prípade
poistnej udalosti, kde je súčasne so zasklením poškodená, alebo zničená aj iná čast' vozidla,
platí dojednaná spoluúčasť v zmysle čl. IV, bod 2, písmeno c, tejto zmluvy.

2. Zasklením vozidla sa rozumejú výplne okien (aj strešných) motorových a prípojných
vozidiel.

3. Pripoistenie zasklenia vozidla sa dojednáva bez navýšenia poistného

Článok VII.
Povinnosti poisteného

Okrem povinností stanovených právnymi predpismi, VPP a ZD je poistník povinný:
1. Zahrnúť do poistenia len nepoškodené a prevádzkyschopné motorové vozidlá, ich časti

a príslušenstvo.

2. Zabezpečiť motorové vozidlá pri poistení aj na riziko odcudzenia v závislosti na výške
novej ceny motorového vozidla a doplňujúcej (zvláštnej) výbavy v zmysle článku 8. ZD.

3. Písomne oznámiť poisťovni každú skutočnos!', ktorá môže mať vplyv na dohodnuté
podmienky poistenia vozidiel.

Článok VIII.
Osobitné dojednania

1. Poistenie je dojednané so spoluúčasťou pre všetky motorové vozidlá 5%, min. 66 €
2. Hodinová sadzba za opravu motorového vozidla je neobmedzene

3. Totálna škoda na vozidle nastane ak výška škody presiahne 95% všeobecnej ceny vozidla
v čase udalosti
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4. Odťah motorového vozidla bude preplatený do najbližšieho značkového servisu
S. Poisťovňa nebude vyžadcvat' vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do

poistenia

6. Poisťovňa je povinná vystaviť krycí list do 5 hodín od doručenia predbežnej kalkulácie za
opravu

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Táto poistná zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 25. Novembra 2011 do 31.
Decembra 2014.

2. Ročné poistné v zmysle výkazu poistených vozidiel je 179,.32 EUR.
3. Poistným obdobím je kalendárny štvrťrok. Poistné za prvé obdobie od 25. Novembra

2011 do 31. Decembra 2011 za vozidlo vo výške 18,18 EUR v zmysle Prílohy č. l je
splatné dňom účinnosti poistnej zmluvy.

4. Poistné za ďalšie obdobia je splatné 01.01.; 01.04.; 01.07.; 01.10. každého roka
5. Doba trvania poistenia čiastkových poistných zmlúv jemaximálne po dobu trvania

poistenia rámcovej zmluvy 2-857 -009425

6. Zmluvné vzťahy obidvoch strán sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi SR
a v prípade sporu v rámci tejto zmluvy rozhodujú slovenské súdy.

7. Zmeny a dodatky tejto zmluvy môžu byt' vykonané výlučne písomnou formou
a odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami.

8. Táto zmluva obsahuje 6 strán a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden exemplár pre
poisťovňu, tri pre poisteného.

9. Poisťovňa sa zaväzuje oboznámiť poistníka s úplným znením rámcovej zmluvy 2-857-
009425 pri podpise tejto poistnej zmluvy.

Písomné prehlásenie poistníka o oboznámení s rámcovou zmluvou 2-857-009425 bude
súčasťou tejto poistnej zmluvy.

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú:
Všeobecné poistné podmienky (QIEIOO/IO/Ol)

Zmluvné dojednania pre poistenie motorových a prípojných vozidiel (Q105/l0/0l)

Poistné podmienky pre poskytovanie asistenčných služieb mot. vozidlám (Q 350110/01)

Príloha Č. 1 - Výkaz poistených motorových a prípojných vozidiel k dátumu začiatku
poistenia
Príloha Č. 2 - Sadzby poistného jednotlivých továrenských značiek vozidiel
Príloha Č. 3 - Prihláška k poisteniu - vzor tlačiva
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PREHLÁSENIE POISTNÍKA

Prehlasujem, že:
- všetky údaje uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú skutočnosti;
- bol som oboznámený so Všeobecnými poistnými podmienkami a Zmluvnými

dojednaniami pre poistenie motorových a prípojných vozidiel;
rozumiem všetkým ustanoveniam tejto poistnej zmluvy a súhlasím s nimi.

- bol som oboznámený s úplným znením Rámcovej poistnej zmluvy uzatvorenej medzi PSK
a QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu zo dňa
1.2.2010.
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