
Účinnosť poistenia: 25.09.2015 
od (00:00 h)

Havarijné poistenie motorových vozidiel
Poistná zmluva

číslo: 2459000184

HLAVNÝ POISŤOVATEĽ:
' ' .....  "  #  1,111,1
Názov: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Adresa Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
v zastúpení: Ing. Vladimír Bakeš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Mag. iur. Patrick skyba, člen predstavenstva námestník generálneho 
riaditeľa

IČO: 31 595 545
Podiel hlavného poisťovateľa: 55%

VEDĽAJŠÍ POISŤOVATEĽ:
Názov: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Adresa Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
v zastúpení: Mag. Regina Ovesny-Straka, predsedníčka predstavenstva a generálna 

riaditeľka
Mgr. Zdenko Gossányi, riaditeľ a člen predstavenstva 

IČO: 31 595 545
Podiel vedľajšieho poisťovateľa: 45%

a

Poistený
Názov: Mesto Fiľakovo
Adresa Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
v zastúpení: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
IČO: 00 316 075

uzatvárajú

prostredníctvom spoločnosti Prvá Komunálna Finančná a.s.

podľa § 788 a nasledujúcich Občianského zákonníka a Rámcovej dohody č. RD -  10/2003 o poskytnutí 
poistných služieb (ďalej len zmluva), ktorá spolu so všeobecnými poistnými podmienkami (ďalej len VPP) 
a prílohami tvoria nedeliteľný celok.



POISTENÝ
Názov firmy

hodiace sa označte m

Mesto Fiľakovo
Skratka firmy Typ firmy PŠ5

9 8 6  01
Štát

S R
Miesto -  dodacia pošta

F iľa k o v o
Ulica, číslo domu, poštový priečinok

R a d n ič n á  2 5
Telefón Jazyk Počet zamestnancov ICO

0 0  3 1 6  0 7 5
Druh činnosti

Vedúci firmy Poistenie dojednal

Bankové spojenie - názov peňažného ústavu Kód banky Číslo účtu Špecifický symbol

ZVLÁŠTNE ÚDAJE

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE

Začiatok poistenia
25.9.2015(00:00 h)

Koniec poistenia Automatické predĺženie Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy 

2 4 .9 .2 0 1 5
Spôsob platenia poistného

□  -1 ročne H  - 4 štvrťročne □  - spätný predpis 

□  - 2 polročne □  - 0 jednorázovo

Druh platby
□  0 poštovou poukážkou 
E] 9 bezhotovostne

Zľava za spôsob platenia 0 % 

Prirážka za krátkodobé poistenie 0 %

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianského zákonníka, VPP pre poistenie majetku a 
zodpovednosti za škodu a pre poistenie motorových vozidiel a prílohy so zoznamom motorových vozidiel 
zaradených do poistenia.

V zmysle § 800 Občianského zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistník alebo 
poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím 
poistenie zanikne.

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 stanovenia poistenej sumy ojazdených motorových vozidel.

Stanovenie poistnej sumy ojazdených motorových vozidiel 
( nová cena motorového vozidla v čase poistenia)

Nová cena ojazdených osobných a nákladných motorových vozidiel bude stanovená na základe aktuálneho 
katalógu AAD - EXPERT Agentúry AUTO DATA, spol. s r. o.

Poistným obdobím je kalendárny rok. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú.

Poistený je oprávnený účtovať penále za oneskorené plnenie z poistných udalostí vo výške 0,01 promile 
z poistného plnenia za každý deň.

OZNÁMENIE POISTNEJ UDALOSTI

Vznik poistnej udalosti je poistený povinný telefonicky oznámiť na centrálny dispečing, tel. číslo: v SR: 0850 
111 566, v zahraničí: +421-2-52 62 72 82.



Platenie poistného

1. Poistený platí poistné na účet sprostredkovateľa prevodným príkazom na účet VOLKSBANK Slovensko 
a.s.., č. účtu 4220 289 932 / 3100, konštantný symbol 3558, variabilný symbol je číslo poistnej zmluvy (bez 
stredníkov).

2. Vozidlá zaradené do súboru budú zahrnuté do poistenia odo dňa keď poisťovňa dostala písomné 
oznámenie poisteného o zaradení vozidla do súboru. Poisťovňa bude pri stanovovaní výšky poistného za 
tieto vozidlá vychádzať zo sadzieb dojednaných touto poistnou zmluvou. Poistený je povinný zaplatiť 
pomernú časť poistného, podľa výpočtu poisťovne od začiatku poistenia takého vozidla. Takto vypočítané 
poistné je poistený povinný uhradiť do 15-tich dní od dňa obdržania výzvy na zaplatenie poistného.

3. Ak dôjde v priebehu poistenia k vyradeniu vozidiel zo súboru (predaj), bude nespotrebované poistné 
zúčtované k dátumu najbližšej splatnosti.

4. Platenie poistného: štvrťročne

splátka poistného 676,28 Eur je splatná 15.01. poistného roka

splátka poistného 676,28 Eur je splatná 15.04. poistného roka

splátka poistného 676,28 Eur je splatná 15.07. poistného roka

splátka poistného 676,28 Eur je splatná 15.10. poistného roka

Vo Fiľakove, dňa 24.9.2015 V Banskej Bystrici, dňa 24.9.2015

pečiatka a podpis 
hlavného poisťovateľa

pečiatksá a podpis 
poisteného

( pečiatka a podpis 
vedľajšieho poisťovateľa



Vložka č. 1 k poistnej zmluve 

č .2459000184

Účinnosť poistenia 

od25.9.2015 (00:00 h )

Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel

1. Poistenie sa vzťahuje na:
súbor osobných, resp. úžitkových motorových vozidiel. Zoznam poistených motorových vozidiel, spolu s 
jednotlivými poistnými sumami, územnou platnosťou poistenia a poistenou nadštandardnou výbavou je 
uvedený v prílohe tejto poistnej zmluvy.

2. Sadzby a podklady pre výpočet základného poistného:
a) Agregovaná poistná suma osobných motorových vozidiel s 

územnou platnosťou poistenia pre SR,:
EUR

Sadzba v % o (promile): 15,69 promile
Ročné poistné : EUR

b) Agregovaná poistná suma osobných motorových vozidiel s 
územnou platnosťou poistenia pre Európu,:

EUR

Sadzba v %o (promile): 15,69 promile
Ročné poistné: EUR

c) Agregovaná poistná suma úžitkových motorových vozidiel s 
územnou platnosťou poistenia pre SR,:

EUR

Sadzba v %o (promile): 11,67 promile
Ročné poistné: EUR

d) Agregovaná poistná suma úžitkových motorových vozidiel s 
územnou platnosťou poistenia pre Európu,:

231 800,00 EUR

Sadzba v % o (promile): 11,67 promile
Ročné poistné : 2 705,11 EUR

Ročné havarijné poistné celkom : 2 705,11 EUR

3. Spoluúčasť:

a) 5% min. 66,39 EUR

čelné sklo 15.00 EUR

c) 5% min. 66,39 EUR

b ) 5% min. 66,39 EUR

čelné sklo 15.00 EUR

d) 5% min. 66,39 EUR

Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa vyššie uvedenou sumou z poistného plnenia.



Príloha č. 1 k PZ č. 2459000184

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Zoznam vozidiel poistených v súbore

Por.
e.

Továrenskí značka 
a  typ vozidla Druh vozidla

Evtdenč.
číslo Číslo karosérie (VIN) Poistná suma 

v EUR Spoluúčasť Rok
výroby

Počet
sedadiel

Objem 
motora v 

cm3

Výkon
motora

C elkoví 
hm otnosť v

k g

Územní
platnosť

Sadzba v 
prom ile (%o)

Ročné poistné KASKO 
v EUR

1
RENAULT D WIDE VF620J86XFBO01508 231 800.00  € 5%  m in. 66.39  € 2015 3 7 698 210 18 000 E urópa 11,67 2 705.11 €

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S p o lu
231 800.00 € 2 705,11 €


