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Poisťovňa 

Poistná zmluva 
č. 800304 94 91 
ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika 
Zapísaná v OR OS Bratislava L, odd. Sa, vl. č. 444/B 
IČO: 31 325 416 
Poštová adresa: P. O. Box 20, 820 09 Bratislava 29 
Tel.: 02/48248 200 Fax: 02/43330 605 
zastúpený: Mag. Martin Daller, riaditeľ Divízie neživotného poistenia 

Ing. Peter Polák, riaditeľ Divízie poistenia podnikov SME 
(ďalej len „poisťovateľ") 

a 

Mesto Prievidza, Námestie Slobody č. 14, 971 01 Prievidza 1 
IČO: 00 318 442 
Tel.: 046/542 23 80 Fax: 046/542 69 44 
Bankové spojenie: VÚB a. s. 
Číslo účtu: 16626382/0200 
zastúpený: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
(ďalej len „ poistník ") 

Osoba oprávnená konať v mene poistníka: 
JUDr. Katarína Macháčková 
Rodné číslo: 705727/8085 
Adresa trvalého alebo iného pobytu: B. Bjôrnsona 128/22, 971 01 Prievidza 
Štátna príslušnosť: Slovenská republika 
Druh a číslo dokladu totožnosti: OP č. SJ 431 908 

uzavreli 

podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ") túto poistnú zmluvu (ďalej len "zmluva"), ktorá spolu 
so Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovateľa [Všeobecná časť (ďalej len „VPP 07/2008"), Osobitná časť -
Poistenie motorových vozidiel (ďalej len „MOV 07/2008")], tvoria neoddeliteľný celok. 

1. Účinnosť poistenia: od 1. január 2013 na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1. január 2013. 

2. Dojednáva sa poistenie: Poistenie motorových vozidiel. 

3. Poistné sumy stanovuje poistník. 

4. Správcom tejto zmluvy je Ing. Michaela Hobžová, tel. č. 032/7464 771, fax č. 032/7464 398. 

5. Sprostredkovateľ poistenia: Bc. Jarmila Puškášová, tel. č. 046/ 540 0298, fax č. 046/ 540 0298. Výlučne 
sprostredkovateľ poistenia je oprávnený prijímať zmluvne záväzné oznámenia, prehlásenia a rozhodnutia 
zmluvných strán. 

6. Poisteným sa pre účely tejto zmluvy rozumie poistník. 
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Článok I. Rozsah poistenia 

1. Poistenie motorových vozidiel 

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a MOV 07/2008. 

Poisťujú sa motorové vozidlá podľa VPP 07/2008 a MOV 07/2008, ku ktorým má poistník vlastnícke právo a sú uvedené 
v prílohe č. 1. 

Rozsah poistného krytia na riziko: 

A. havária, živelná udalosť a úmyselné poškodzovanie cudzej veci - vandalizmus. 
B. havária, živelná udalosť a úmyselné poškodzovanie cudzej veci - vandalizmus, odcudzenie vozidla, jeho častí 

a výbavy, ak k odcudzeniu došlo krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Za úmyselné poškodzovanie 
cudzej veci (vandalizmus) sa považuje poškodenie vozidla, jeho časti alebo jeho výbavy, a to konaním páchateľa, 
ktoré smerovalo k poškodeniu vozidla, jeho časti alebo jeho výbavy. 

C. poistenie čelného skla vozidla, t.j. čelnej sklenenej výplne pre výhľad z vozidla uvedeného v poistnej zmluve. 
Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie čelného skla vozidla akoukoľvek náhodnou udalosťou. 

Predmet poistenia: 

Poisťujú sa motorové vozidlá špecifikované v prílohe č. 1. 

Pri poistení rizika v bode A, B sa dojednáva spoluúčasť vo výške 5% z poistnej udalosti, min. 166,00 Eur. 

Pri poistení rizika v bode C sa dojednáva spoluúčasť vo výške 5% min. 16,60 Eur s výnimkou opravy čelného skla, 
ktorá je bez spoluúčasti. 

Osobitné dojednania: 

Poistenie podľa bodu A. a B. sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo v priebehu trvania poistenia 
na geografickom území Európy. 

Poistenie motorových vozidiel na riziko uvedené v bode B. sa vzťahuje iba na vozidlá, ktoré sú vybavené funkčným 
a aktívnym zabezpečovacím systémom (zariadením) v súlade s prílohou č. 2 - Pokynmi pre zabezpečenie motorových 
vozidiel. Toto zabezpečovacie zariadenie musí byť v neprítomnosti vodiča vo vozidle aktivované. Ak vozidlo nie je v čase 
škodovej udalosti vybavené predpísaným funkčným a aktívnym zabezpečovacím systémom (zariadením) poistenému 
nevzniká nárok na poistné plnenie. 

V prípade, že poistná suma nezodpovedá novej hodnote vozidla, poistník berie na vedomie skutočnosť, že vozidlo je 
podpoistené v súlade s VPP 07/2008 Článok 4 bod 5. 

Poistenie čelného skla: 

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na opravu, prípadne výmenu čelného skla 
poškodeného, alebo zničeného náhodnou udalosťou. V prípade poškodenia, alebo zničenia čelného skla, ktoré bude 
vymenené, bude pri poistnom plnení vyplatená suma, ktorá bude znížená o dojednanú spoluúčasť vo výške 
5% min. 16,60 Eur s výnimkou opravy čelného skla, ktorá je bez spoluúčasti. 

Asistenčné služby 

Asistenčnou službou sa rozumie poskytnutie pomoci v prípade, ak na poistenom motorovom vozidle náhodnou 
udalosťou došlo k havárii, prípadne k zlyhaniu prevádzky automobilu. Asistenčné služby sú zabezpečené zmluvnou 
spoločnosťou na základe nepretržitej telefónnej služby, u ktorej má oprávnená osoba možnosť požiadať o asistenčnú 
službu (volanie na účet volaného). 

Oprávnená osoba je poistník, ktorý má uzatvorenú zmluvu s asistenčnými službami, alebo niektorá z prepravovaných 
osôb, ktorá sa nachádza v čase havárie (poškodenia, poruchy) v poistenom motorovom vozidle. 

Asistenčné služby sa dojednávajú pre všetky osobné motorové vozidlá kategórie M1/N1 špecifikované v prílohe č. 1. 

Rozsah použitia a podmienky asistenčných služieb sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Platnosť asistenčných služieb 
je viazaná na platnosť zmluvy (dodatku k poistnej zmluve) na poistené motorové vozidlo. Dňom ukončenia platnosti 
poistenia motorového vozidla končí aj platnosť asistenčných služieb. 

Pre využitie asistenčných služieb je potrebné kontaktovať asistenčnú službu na telefónnom čísle -+421-2-444 500 50. 
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Článok II. Hlásenie škodovej udalosti 
Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s V P P 07Z2008 na ktorúkoľvek 
z nižšie uvedených adries: 

Ústredie Regionálne centrum Sprostredkovateľ 

ČSOB Poisťovňa, a.s. 

Call centrum likvidácie 

0850 311 312 (T-Com) 

0912 611 612(T-Mobile) 

0906 330 330 (Orange) 

ČSOB Poisťovňa, a.s. 

Likvidácia poistných udalostí 

Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 Z 444 614 48 

Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041 Z 50 78 951 

Letná 27, 040 01 Košice, Fax: 055 Z 62 33 862 

Bc. Jarmila Puškášová 

Falešníka 6 

971 01 Prievidza 

Tel.: 0905Z522 895 

Fax: 046Z540 0298 

Článok III. Poistné 
Dojednáva sa, že: 

a) poistné podľa § 796 OZ je bežné, 

b) poistné za poistenie podľa Článku I. tejto zmluvy pozostáva z: 

Poistenie: Poistné: Obchodná 
zľava v % Poistné po zľave: 

1. Poistenie motorových vozidiel 5 907,89 Eur 40 3 544,76 Eur 
2. Celkové poistné za obdobie 

(jeden poistný rok -12 mesiacov) 5 907,89 Eur x 3 544,76 Eur 

c) poistným obdobím je poistný rok podľa VPP 07Z2008, 

d) poisťovateľ poskytuje poistníkovi obchodnú zľavu vo výške špecifikovanú v písm. b) tohto článku, 

e) v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50%, poisťovateľ má v ďalšom poistnom období právo 
obchodnú zľavu neposkytnúť, 

f) celkové poistné so zľavou je 3 544,76 Eur a bude platené v ročných splátkach ku dňu 1. január bežného roka. 

g) poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo 255015933Z7500 variabilný symbol 
8003049491. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa. 

Článok IV. Záverečné ustanovenia 
1. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upraviť 

formou číslovaného písomného dodatku k zmluve. 

2. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie 
konkurzu na jeho majetok. 

3. Túto zmluvu môže v zmysle ustanovenia § 800 ods.2 OZ vypovedať každý z jej účastníkov do dvoch mesiacov 
po uzavretí zmluvy. 

4. Poistník prehlasuje, že: 
- bol oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, zmluvnými dojednaniami a poistnými podmienkami platnými 

a účinnými ku dňu uzavretia poistnej zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej 
vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím, 

- všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v poistnej zmluve 
týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné, 

- je si vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť, 
- bol poučený na základe zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení o svojej povinnosti v zmysle 

zákona o poisťovníctve v platnom znení poskytnúť poisťovateľovi pre účel tohto poistenia svoje osobné údaje 
a súhlasí s ich spracúvaním v rozsahu podľa VPP 07Z2008. 
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5. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými 
poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní 
poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie 
jeho identifikácie podľa z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov. 

6. Poistník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto 
skutočnosť poisťovateľovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v § 6 z. č. 297/2008 
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu 
a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky. 
Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej 
funkcii: 
a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej 

verejnej funkcii, 
b) dieťa, zať, nevesta 
c) rodič. 
Významnou verejnou funkciou je podľa § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny 

tajomník alebo obdobný zástupca ministra, 
b) poslanec zákonodarného zboru, 
c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti 

rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, 
d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, 
e) veľvyslanec, chargé d'affairs, 
f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, 
g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej 

spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo 
h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných 

7. Poistník svojim podpisom zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred podpísaním návrhu zmluvy písomne poskytnuté 
informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z .z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

8. Táto zmluva obsahuje štyri strany a prílohy č. 1, č. 2 a č. 3. Je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých poistník 
obdrží jedno a poisťovateľ dve vyhotovenia. 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1 - Zoznam motorových vozidiel, 

- Príloha č. 2 - Pokyny pre zabezpečenie motorových vozidiel, 
- Príloha č. 3 - Rozsah použitia a podmienky asistenčných služieb ČSOB Poisťovňa ASSISTANCE. 
Poistník svojím podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, že vyššie uvedené prílohy tejto poistnej zmluvy prevzal 
a bol oboznámený s ich obsahom. 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne, 
nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienoJi-a.na.znak súhlasu ju podpisujú. . 

organizáciách. 

V Prievidzi dňa 2. decembra 2012 

•v. PKxžfttáčok pečiatky a podpis poistníka 
~~" ^ í s l o a séria dokladu totožnosti: OP č. SJ 431 908 

éDk ČSOB Poisťovňa, a.i 
mJSSm Va jnorská 100/B 
Č S O B 8 3 1 0 4 Bratislava 

Ing. Peter Polák 
riaditeľ Divízie poistenia podnikov SME 
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