KooperativaA
VIENNA INSURANCE GROUP

Poistná zmluva č . 0998024118
Dodatok č . 2
Úrazové poistenie osäb prepravovaných motorovými vozidlami

Ú č innost poistenia:
U č innostdodatku č . 2:

od 01.07.2015 (0:00 h) do 30.06.2019 (24:00 h)
od 10.10.2017 (0:00 h) do 30.06.2019 (24:00 h)

KOOPERATIVA poistov ň a, a.s. Vienna lnsurance Group,

sídlo:

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

v zastúpení:

Mgr. Branislav Bízik, riaditel agentúry pre maklérov
Ľ ubica Puškárová, key account manager

00585441
i Č O:
2020527300
Dl Č :
SK7020000746
i Č DPH:
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vi. č . 79/B
bankové spojenie:
SWIFT:
IBAN:
( ďalej ien ,,poistov ň a)

Siovenská sporitel ň a, a.s.
GIBASKBX
SK25 0900 0000 0001 7512 6457

a
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra
v zastúpení:

lng. Jaroslav Dáczy, PhD., štatutárny zástupca

l Č O:

00164895

( ďalej len ,,poistník/poistený)
uzatvárajú

pod ľa § 788 a násl. Ob č ianskeho zákonn ĺ ka a Rámcovej dohody č . 02/2015 tento dodatok č . 2
k poistnej zmluve, ktorá spolu s prílohami k nej, Všeobecnými poistnými podmienkami č . 806
( ďalej len VPP) tvorí neoddelite ľný celok.

Poistenie sa vztahuje na:
Poistné krytie pre každé sedadlo/l č,žko v motorovom vozidle:
- poistenie pre prípad smrti následkom úrazu na poistnú sumu 33 19400 EUR
- poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu na poistnú sumu 33 194,00 EUR
Poistenie sa vzťahuje na úrazy nemenovaných osč,b prepravovaných motorovým vozidiom, ktoré úrazy vznikli na
území Eurépy:
a) pri uvádzani 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 krátkodobých zastávkach, pokia ľ k úrazu príde vo vozidle alebo v jeho blízkosti v priestore ur čenom pre
jazdu,
e) pri odstra ňovaní bežných porúch motorového vozidla vzniknutých v priebehu jazdy (výmena kolesa,
žiarovky a pod.)
Poistenie sa nevzťahuje na úrazy, ku ktorým prišlo na miestach, ktoré nie sú ur čené na prepravu oséb (napr. na
stupačkách, blatnikoch, nádrži pre palivo a pod.). Poistenie sa nevz ťahuje taktiež na úrazy, ktoré nastali pri ú časti na
rýchlostných a terénnych pretekoch, závodoch s rýchlostnou vložkou vrátane oficiálnych tréningov, pokia ľ to nebolo
v zmluve dojednané. Pri úrazoch, ku ktorým prišlo pri použití motorového vozidla viacerými osobami ako je po čet
sedadiel, poisťovňa zníži pinenie v pomere po čtu sedadiel k po čtu prepravovaných oséb.
V poistnej zmluve méžu byt dojednané tieto poistenia:
a) poistenie pre pripad smrti následkom úrazu (S úrazom),
b) poistenie trvalých následkov úrazu (TN úrazu),
TN úrazu - Ak zanechá úraz, ktorý nastal v dobe trvania poistenia, trvalé následky, bude po ich ustálení vyplatených
to ľko percent z poistnej sumy, ko ľkým percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov po ich ustálení v hodnotení
pod ľa tabulky B v Zásadách a tabu ľkách pre hodnotenie telesných poškodeni v úrazovom poisteni pois ťovne
Kooperativa, a. s. platných v čase vzniku úrazu. Zásady sú klientom k dispozicií k nahliadnutiu na každej agentúre či
kancelárii pois ťovne.

Osobné automobily

Názov rizika

Poistná suma

Sadzba
v promile

Koeficienty
zvýšenia
poistného za P5

.

Rocne poistne
na 1 sedadlo

SU

33194,00€

0,12

1,0

3,98

TN
Č NL

33194,00E

0,384

1,0

12,75

0,00€

Počet sedadiel

eu

25

Nákladné automobily

Názov rizika

Poistná suma

Sadzba

Koeficienty
zvýšenia
poistného za

SU

194OO€

0,12

1,0

TN

F33 194,OO€

0,24

1,0

Č NL

.

Rocne poistne
na 1 sedadlo
3,98
7,97

O,OO€

Počet sedadiel

53

Zoznam vozidiel je uvedený v PrUohe č. 1

Súhrn poistného
Č íslo
vložky
1.

Roč né poistné
v EUR

Druh
Jrazové
poistenie
osč b
prepravovaných motorovými vozidlami

78 sedadiel

1 051,60

Celkové ro č né poistné v EUR:

1 051,60

Platenie poistného
1. Poistený platí poistné na ú čet poistovne prevodným príkazom:
Bankové spojenie:
Č íslo ú čtu
Konštantný symbol:

Slovenská sporite ľň a, a.s.
SK25 0900 0000 0001 7512 6457
3558

Variabilný symbol:

09980241 18

2. Splatnost poistného: poistné sa bude platit štvrtro č ných splátkach.
15.01.,15.04.,15.07.,15.10.
262,90 EUR je splatná
Splátka poistného
príslušného kaiendárneho roka.
Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č . 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č . 8911996, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č . 18/1996 Z.z. o cenách.

Alikvátne poistné za obdobie 10.10.2017 (0:00 h) do 01.01.2018 (0:00 h) čin ĺ 77,97 EUR (zaradenie
MV s ečv NR500JF).
Hlásenie poistných udalostí
Poistnú udalost poistený hlási bez zbyto č ného odkladu telefonicky na Centrálny dispe č ing škäd tel. 0850 111 577.

Ď aišie dojednania
1. Tento dodatok č . 2 k poistnej zmluve nadobúda platnos ť d ň om jeho podpisania oprávnenými
zmluvy a ú č innosť d ň om 10.10.2017 pri čom minimálne de ň pred
zástupcami ú častníkov
ú činnostou musí byt zverejnený na webovom portáli poistn ĺ ka a to v rozsahu a späsobom
určeným platnými právnymi predpismi.
2. Akéko ľvek zmeny a dopinky tejto zmluvy je možno vykonávat iba formou písomných
a oč íslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán,
ktoré budú tvorit neoddelite ľnú sú čast poistnej zmluvy.
3. V zmysle § 800 Ob čianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie m čže vypovedat
poistený alebo poistov ň a do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je
osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
4. Poistné obdobie je 1 rok.
5. Vztahy neupravené touto zmiuvou sa riadia podmienkami Rámcovej dohody č . 02/2015,
zákona č . 3912015 Z.z.
príslušnými
VPP, ustanoveniami Ob č ianskeho zákonníka,
o poistovnictve a o zmene a dopinení niektorých zákonov, zákona č . 381/2001 Z.z. a ďalšími
súvisiacimi predpismi.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti
s ň ou budú riešené zmierom. Ak nedäjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a
miestne príslušný súd ur čený pod ľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.
7. Dodatok č . 2 k poistnej zmluve je vypracovaný v štyroch origináloch, pri čom poistník obdrží 2
vyhotovenia a poistite ľ obdrží 2 vyhotovenia.

Poistn ĺk/poistený v súlade s § 12 ods. 2 zákona č . 12212013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopinení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov dáva svoj súhlas, aby osobné údaje získané touto poistnou zmluvou a v rozsahu tejto poistnej
zmluvy poskytol pois ťovate ľ iným právnickým a fyzickým osobám podnikajúcim v poradenskej a/ alebo sprostredkovatelskej činnosti v
oblastí poisťovníctva, ostatným subjektom a združeniam týchto subjektov podnikajúcim v pois ťovníctve, zmluvným partnerom
poisťovne (zoznam zmluvných partnerovje uverejnený na www.kooperativa.sk ), iným oprávneným subjektom, do iných členských
štátov EÚ, v pripade ak to bude nevyhnutné na zabezpe čenie výkonu práv a pinenie povinností z tejto poistnej zmluvy. Poistník
prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 12212013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
dopineni niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba pou čený o svojich právach uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a dopineni niektorých zákonov. Zárove ň berie na vedomie, že text pou čenia je možné nájs ť aj
na webovej stránke poistite ľa.

Bratislava, d ň a 05.10.2017

Nitra, d ň a

,

key account manager
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