í!2 j,f eflur
F|oti|ová poistná zm|uva
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spÓsobenú
prevádzkou
motorového vozidla
Zm|uvlÉ stmny

Poistník

obchodné meno: Technická obnova a oďtrana Že|ezníc, a. s. CIooá
so sídlom: Sad SNP 667/10, Ž|ina oío 01
bankové spojenie: Československá obďrodní benka, a. s., pobočka Ži|ina
č. ú&u: 2ffi2713Í7ffi
tČo: +s 86í 16
tČ opn: st<2o25o2E12
zapísaná v obchodnom registri okresrrého sidu Elina
oddie|: Sa' vloŽka č.: 106í7/L
- prdseda predstavenďva
Zastúpený: |ng.
(

ďalej

len "pois1ník)

a

Poisťovatel

Allianz. Slovenská

polsťovňa, a.s.,

so sídlom: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
bankové spojenie: Tatra banka
č. úctu: 2622740Íitr,I11oo

tčo: oo 1517oo
tČopH: slco2o374862
zapísaná v ohhodnom registri okrcsného súdu Bratís|ava |.,
oddie|: Sa, v|ožka č. í96/8
Zastúpená: |rp. Miloš Halaj - na základe sp|nomocnenia
Mgr. Katarína Špeníková- na základe sp|nomocnenia
(

ďa|ej |en

"poiďovatel-)

uzatvárajú v zmysle $ 788 a nasl. zákona r. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a zákona č. 38íl2o01 Z. z. o povinnom zm|uvnom poistení zodpovednosti za škodu
spÓsobenú pevádzkou motorového vozk||a v znení neskorŠíc{tpredpisov (ďalej iba -zákon) a vyh|ášky
,ktorou sa tento zákon vykonáva (ďalej Ien

'vyh|áška)

f|ďilovú poistnú zmlwu

pre povinné zmluvné poistenie

zodpovednosti

motorového vozid|a č. 80

sobenú prevádzkou

(ďa|ej |en *zmluva)

č|ánok l
Predmet zmluvy

1-

2.

Predmetom tejto zm|uvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spÓsobenú
prevádzkou motorového vozidla (ďa|ej |en
zodpovednosti), súboru vozidiel (ďa!ej |en
"poistenie
ktoý je uvedený v Zozname voziclie| (ďalej Ien Žoznam vozidiel), ktorý je neoddelite]nou
"flotilaJ,
súčaďouzmluvy ako Prí|oha č. 1.
Poistenie zodpovednosti sa riadi zákonom, vyhláškou a príslušnýmius1anoveniami občianskeho
zákonníka. Da|ej sa poistenb riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zm|uvné
pois1enie zotlpovednostiza Škodu splsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len
"VPP) zo
dřla 21.03.2007 a Zm|uvnými dojednaniarni pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
pois1ník
spÓsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej Ien
"ZD) zo dňa 21.03.2007, ktoré
oMrŽa| a bol s nimi oboznámený, čo potvrdzuje podpisom na tejto zmluve. VPP a ZD tvoria
neodde|ÍteÍnúsúčaďtejto zm|uvy.
Čtánok Il

Vznik poistenia

1.

z.

Poistenie vozidie|, ktoré sú uvedené vPrí|ohe č. 1 - Zoznam vozidiel zaÓína dňom, ktoÚ je
v Zozname vozidie| uvedený ako začiatok poistenia, nie a|e skÓr ako je deň nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.

Poistenie vozidla f|otily, ktoré nie je uvedené v Zozname vozidiel pri uzatváraní tejto zm|uvy, mÓŽe
vzniknúťaj rozšírenímZoznamu vozidie| niektoým z nas|edujúcich spÓsobov:

a)

Zaslaním riadne vyp|nenej Prih|ášky do poistenia (d'a|ej |en ,,Prih|áška.,), ktorá tvorí prí|ohu i. 2
tejto zmluvy v elektronickej podobe z elektronickej (e-mailovej) adresy kontaktnej osoby
póistnít.a, ktorú sa poistník zavázqe oznámiť poisťovatetovi bezodk|adne po podpise tejto
)mluw. Poistenie prih|áseného vozid|a a|ebo vozidie| takýmto spÓsobom zacína dňom
uvedeným na Prih|áške' nie však skÓr ako je deň doruěenia Prihlášky v dohodnutej forme na
e|ektroňickú (e-mai|ovú) adresu poisťovateÍa, ktorá bude poistníkovi oznámená bezodk|adne po
podpise tejto zmluvY.

b) okamihoň podpísania riadne

vyp|nenej Prih|ášky oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvnýcn stián' Zaéiatok poistenia vozidie| vstupujúcich do poistenia podpísaním Prih|ášky je
deň uvedený na Prih|áške , nie však skÓr ako je deň podpísania Prihlášky obidvoma
zm|uvnými stranami' Poistník je povinný najneskÓr do 3 dní od takéhoto prihlásenia vozid|a do
poistenia, doručiťpoiďovatefovi podpísanúprih|ášku

3. V prípade, ak Prih|áška nebude zo strany poistníka vyp|nená riadne (najmá nebudú vyp|nené všetky
potrebné údaje' resp. uvedené údaje nebudú v sú|ade so skutočným stavom), poisťovateÍ Vyzve
poistníka na dop|nenie (opravu) erintasry (ďa|ej |en ,,intervencia.,). Poistník je povinný dop|nenú
(opravenú) Prih|ášku zas|ať poisťovatefovi najneskÓr do 3 dní odo dňa oMrŽania intervencie
poisťovatela. Ak si poistník uvedenú povinnoď nesp|ní riadne a včas poisťovateÍ má právo od takto
dojednaného poistenia odstúpiť, pričom poistenie doručením odstúpenia poistníkovi zaniká od
začiatku.

Č|ánok Ill
Doba poistenia, poistné obdobie

1. Táto zm|uva sa uzatvára na dobu neurčitú
Poistným obdobím f|oti|y je jeden rok. Prvé poistné obdobie zaéínadňom 01.01.2008 a končí
uplynutím jedného roka' Ďalším poistným obdobím je opakovane vŽdy nas|edujúci rok.
.

2'

Poistné offiobie jednot|ivých vozidie| poistených vo f|oti|e sa riadi poistným obdobím f|oti|y. Prvé
poistné obdobie pre poistenie vozid|a f|otily, ktorého poistenie začalo po dni začiatku poistného
obdobia f|oti|y (ods. 1) zaéina dňom začiatku poistenia uvedeným na Prih|áške. Koniec prvého
zhodný s koncom poistn
poistného obdobia takéhoto dodatočne
poistné
a p|ynú zhodne s poistn
oMobia
tejto f|oti|ovej zm|uvy. Ďa|šie
idla stanovené pomeme
prvé
poistné
u
bude
obdobie
f|oti|y. Poistné za
2
tejto
zmIuvy
č|.
||.
ods.
poistenia,
v
zmys|e
ktoré
vznik|o
, s výnimkou, ak poistenie takéhoto
trvaňia
vozid|a zanikne a zároveň v tomto poistnom období dÓjde ku škodovej udalosti, z ktorej vznik|a
povinnosť poisťovatefa nahradiť škodu. V takomto prípade je prvým poiíným obdobím vozid|a floti|y
jeden rok azačínaodo dňa začiatku poistenia takéhoto vozid|a (i|. ||. ods.2) ' pričom poisťovatefovi
priná|eží poistné za ce|é poistné obdobie poistenia prís|ušnéhovozid|a.

poisteného
také
ta

c|ánok |V

Limity poistného pInenia
Limity poistného p|nenia sú
20.ooo.ooo,-Sk za škodu podÍa č|. llI ods. 2 písm. a) VPP (škody na zdraví a usmrtením) a
2o.ooo'ooo,-Sk za škodu podla č|. ||| ods. 2 písm. b), c) a d) VPP (vecné škody a uš|ý zisk)
alebo
6o.ooo.ooo,-Sk za škodu podfa č|. ||| ods. 2 písm. a) VPP (škody na zdraví a usmrtením) a
6o.ooo'ooo,-Skza škodu podta č|. ||| ods.2 písm. b), c) a d) VPP (vecné škody a ušlý zisk)'
priěom |imity poistného plnenia pre jednotlivé vozid|á f|oti|y sú uvedené v Zozname vozidiel.

Čtánot< v

Výška, platba a sp|atnost' poistného
1.

Výška poistného sa určípodÍa sadzieb poistného v zmysle sadzobníka poiďovateÍa 2006

pre

2.

povinné zm|uvné poistenie (ďa|ej |en ,,Sadzobník,.), ktoý tvorí Prí|ohu č. 3 tejto zm|uvy.
PoiďovateÍ nebude uplatňovať malus v zmysle ZD.

3.

PoiďovateÍ poskytne poistníkovi vstupný bonus 35% pre všetky vozid|á poistené v rámci predmetnej
poistnej zmluvy.

4.
5.

PoiďovateÍ poskýne poistníkovi celkovú zÍavu vo výške 29% zo zák|adného poistného urěeného
v zmysle ods.1 tohoto ěl. zm|uvy.
Zm|uvné strany sa dohod|i, Že poistné bude hradené ročne. PoisťovateÍpravide|ne vykonáva predpis
(vyúčtovanie)poistného vo výške zodpovedajúcej dohodnutému poistnému, a to vždy naraz pre ce|ú
floti|u. od|išne od VPP sa dojednáva, Že poistné je sp|atné k dátumu uvedenom na tomto predpise

(vyúctovaní)poistného' Predpisom

6.

(

vyúčtovaním) poistného sa rozumie písomnéa|ebo

e|ektronické oznámenie výšky a sp|atnosti poistného, ktoré poisťovateÍ zasie|a poistníkovi.
V prípade vzniku poistenia v priebehu poistného oMobia, za ktoré je hradené beŽné poistné, je

poisťovatef oprávnený podÍa sadzobníka predpísať poistníkovi prorátne (pomemé) poistné
priebeŽne v závis|osti od zvýšenia počtu vozidie| vo floti|e. Poistník sa zavázuje uhradiť poistné
v termíne jeho sp|atnosti uvedenom v predpise (vyúětovan) takéto poistného.
7. Je dohodnuté bezhotovostné p|atenie poistného, prióom poistné sa povaŽuje za uhradené dňom
jeho pripísania na účetpoisťovateÍa uvedeného v záh|aví tejto zm|uvy.
Správa

fl

ctánok v|
oti|ového poistenia

Poistník je povinný pri uzatváraní poistenia, resp. pri prih|ásení vozid|a do poistenia riadne uviesť
všetky poŽadované údaje o vozid|ách f|oti|y prostredníctvom Zoznamu vozidie|, resp. Prih|áŠky,
ktoré tvoria neodde|iteÍnúsúčaď poistnej zm|uvy.
2. Poistník je povinný oznámiť poisťovateÍovi skutoěnosť, ktorá má za nás|edok zánik poistenia
najneskÓr do 30 dní odo dňa jej vzniku. oznámenie uvedenej skutočnosti sa vykoná zas|aním
priěom zas|anie dok|adu je
dok|adu preukazujúcom prís|ušnúskutočnosť (ďa|ej |en
"dok|ad.),
moŽné vykonať e|ektronickou formou (e-mai|om) z e|ektronickej adresy poistníka na e|ektronickú
adresu poiďovateÍa (ě|. ||. ods.2) a|ebo zas|aním dok|adu prostredníctvom faxu alebo pošty.
3. PoisťovateÍ vydá poistníkovÍ na kaŽdé vozid|o f|oti|y potvrdenie o poistení zodpovednosti a ze|enú
1.

kartu.

Č|ánok V||

ochrana informácií
1.

sa zavázujú, Že všetky vzájomne odovzdané podk|ady, know-how, marketingové
informácie a oMobné informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva, budú povaŽovať za
utajené a v súlade so všeobecne záváznými právnymi predpismi ich nebudú odovzdávať tretím
osobám s výnimkou povinností ustanovených zákonom a|ebo inými všeobecne záváznými právnymi
predpismi a výnimky uvedenej v bode 2 tohto č|ánku a budú tieto informácie chrániť pred zneuŽitím.
ochrane nepodliehajú tie informácie, ktoré sú zrejmé z t|ačených a rek|amných pub|ikácii a|ebo sú
inak všeobecne známe'
Poistník dáva poiďovate]ovi písomný súh|as s poskýnutím všetkých potrebných inforrnácií, ktoré sú
súčaďoutejto zm|uvy a jej prí|oh, spo|očnosti MOND|AL Assistance, s.r.o. so síd|om v Českej
repub|ike a jej organizačnej z|oŽky síd|iacej v S|ovenskej repub|ike, na úče|yrea|izácie asistenčných
s|užieb, zaisťovniam a za úěe|om správy poistenia a |ikvidácie poistných uda|ostí d'a|šímosobám v
zm|uvnom vzťahu s poiďovateÍom.
Zm|uvné strany

Článok V|ll
Záverečné ustanovenia

1.

7.

Zánikom tejto zm|uvy a|ebo zánikom pos|edného vozid|a tejto zm|uvy zaniká povinné zm|uvné
poistenie celej flotily tejto zmluvy.
SpÓsob zániku poisteníjednot|ivých vozidie| floti|y upravujú VPP, ktoré sú neodde|iteÍnou súčasťou
tejto zm|uvy ako Prí|oha č. 4.
Zm|uvu moŽno meniť a dopíňať |en čís|ovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch zm|uvných strán, ak nie je v tejto zm|uúe uvedené inak.
Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, Že všetky údaje uvedené v zm|uve , a v Zozname
vozidie|, resp' Prih|áške sú úp|néa pravdivé a nezam|čai Žiaonu skutočnosť týkajúcu sa
dojednávaného poistenia.
Poistník uzalvára zm|uvu vo v|astnom mene'
PokiaÍ sa jednotlivé. ustanovenie tejto zm|uvy stane neúčinným,nie je týmto dotknutá účinnoď
ostatných ustanovení.
Zm|uvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zm|uvy, porozume|ijej a na znak súhlasu ju s|obodne

8.

Táto.-zm|uva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s p|atnoďou originá|u, z toho jedno vyhotovenie

9.

Táto zm|uva nadobúda p|atnosť dňom jej podpisu oboma zm|uvnými stranami a účinnoď dňa

2.
3.

4.
5.
6.

podpísaIi.

obdržípoisťovatel a jedno vyhotovenie poistník.
01.01.2008.

10. Neodde|iteÍnou súčaďoutejto zmIuvy sú nas|edujúce prí|ohy:
Prí|oha é. 1: Zoznam vozidie|
Prí|oha i, 2: Vzor Prih|ášky
Prí|oha č. 3: Sadzobník

Prí|oha ě.4: Všeobecné poistné podmienky pre povinné zm|uvné poistenie zodpovednosti za škodu
spÓsobenú prevádzkou motorového vozid|a
Prí|oha č. 5: Zm|uvné dojednania pre povinné zm|uvné poistenie zodpovednosti za škodu spÓsobenú
prevádzkou motorového vozid|a

v Žitine
01..01.2008

dňa: 01.01.2008

Vo Zvolene

dňa:

F.rlllanz
(-

@

SIovenská poisťovňa
A||ianz - S|ovenská poistovňa.

',"

Regioná|ne liadite|!tvo

Ing' Stanis|av Bořuta

predseda predstavenstva
Technická obnova a ochrana Že|ezníc.
a. s. (IOoZ)

. . . . .j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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|ng. Mi|oš Ha|aj

Ya zák|ade sp|nomocnenia
A||ianz . S|ovenská poisťovňa, a.s.

A||ianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

a

s

