Obchodná verejná súťaž
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy
Podľa §281 - §289 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

na uzavretie
poistnej zmluvy na poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie
motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
na dobu štyroch rokov od 01.01.2016 – 31.12.2019

Vyhlasovateľ
Názov:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Sídlo:

Kvačalova 2, 011 40 Žilina

IČO:

36 007 099

IČ DPH:

SK2020444583

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

5035044524/0900

IBAN:

SK1909000000005035044524

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka
číslo:35101/L

OVS – poistná zmluva od 01.01.2016 do 31.12.2019
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Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (ďalej len súťaže)

Vyhlasovateľ v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy za podmienok
uvedených v tejto výzve:
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Telefón:
E-mail:
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Mgr. Viera Blanárová,
Referát verejného obstarávania
+421 41 5660 168
viera.blanarova@dpmz.sk

Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - Predmet súťaže

Predmetom tejto súťaže je podávanie návrhov na uzavretie zmluvy na poskytnutie služby pre
vyhlasovateľa, a to:
„ Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie
motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla na dobu štyroch rokov od 01.01.2016 – 31.12.2019“.
Predpokladaná hodnota poistenia ako celku na celú dobu poistenia (4 roky):

..................................170 000,00 €ur (slovom jednostodsedemdesiattisíc).......................................
Poistený subjekt: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o..
Právo na plnenie z poistnej zmluvy a podľa poistných podmienok pri vzniku poistnej udalosti má
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (ďalej ako vyhlasovateľ).

2.2 Opis služby - druhy poistenia
Opis služby tvorí samostatná textová časť na 8-mich dvojstránkach. Ku kompletnému Opisu služby
patria aj Tabuľky 1 až 4 a Prílohy č. 1 až 5 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy. Zoznam
tabuliek a príloh, ktoré sú súčasťou Opisu služby, je uvedený v tomto texte nižšie.
Súpis tabuliek:
Tabuľka č. 1 Prehľad poistných súm a pevne stanovená spoluúčasť
− Komplexné prípadne združené živelné poistenie s vyznačením predmetov poistenia, poistných
súm, spôsob poistenia, so spoluúčasťou.
− Poistenie pre prípad odcudzenia veci s vyznačením predmetov poistenia, poistných súm,
spôsob poistenia, so spoluúčasťou
− Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky s vyznačením predmetov poistenia,
poistných súm, spôsob poistenia, so spoluúčasťou
− Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla s vyznačením predmetov poistenia,
poistných súm, spôsob poistenia, so spoluúčasťou
Tabuľka č. 1 končí riadkami na určenie Celkového ročného poistného a Celkového poistného za
celú dobu poistenia (4 roky). S touto tabuľkou súvisia prílohy 1 až 3.
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Tabuľka č. 2 Poistenie zodpovednosti za škodu
− Poistenie zodpovednosti za škodu s prehľadom poistných súm a vyznačením všeobecnej –
prevádzkovej zodpovednosti, spôsobu poistenia, s pevne stanovenou spoluúčasťou s konečným
riadkom Ročné poistné spolu a Celkové poistné za celú dobu poistenia (4 roky).
Tabuľka č. 3 Štruktúra delenia motorových vozidiel podľa jednotlivých skupín
− Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla, kde sú určené limity poistného plnenia za škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení
a za škodu vzniknutú poškodením, zničením alebo stratou veci, náklady spojené s právnym
zastupovaním a ušlý zisk a ich ročnými sadzbami. Tabuľka končí riadkom na určenie Ročného
poistného spolu a Celkové poistné za celú dobu poistenia (4 roky). S touto tabuľkou súvisí
Príloha č 4.
Tabuľka č. 4 Havarijné poistenie motorových vozidiel s prehľadom poistných súm a pevne
stanovených spoluúčastí pre havarijné poistenie motorových vozidiel
− Havarijné poistenie motorových vozidiel, kde tabuľka končí riadkom na určenie Ročného
poistného spolu a Celkové poistné za celú dobu poistenia (4 roky). S touto tabuľkou súvisí
príloha č. 5.
Na špecifikáciu poistenia majetku podľa tabuliek 1 až 4 sú k dispozícii údaje v prílohách 1 až 5.
Obhliadka miesta nie je potrebná, nakoľko súčasťou výzvy je Inšpekčný záznam z opisu
najrizikovejšieho miesta poistenia.
Špecifikácie predmetov poistenia sú uvedené takto :
Zoznam poistených strojov a zariadení
− Príloha č.1
− Príloha č.2
Zoznam a umiestnenie automatov na výdaj JCL MERONA *
− Príloha č.3
Poistenie peňazí – limity poistného plnenia
− Príloha č.4
Špecifikácia motorových vozidiel pre povinné zmluvné poistenie (PZP)
− Príloha č.5
Špecifikácia motorových vozidiel pre havarijné poistenie
Znenie časti Opis služby, vrátane tabuliek a príloh, bude súčasťou poistnej zmluvy, tak ako aj
všeobecné poistné podmienky a Kompletný sadzobník poistného na PZP.
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Zásady obsahu návrhu

3.1 Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť:
− Poistná zmluva na poistenie majetku, na poistenie zodpovednosti za škodu, na havarijné
poistenie motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla na dobu štyroch rokov od 01.01.2016 do 31.12.2019
zahŕňajúce tieto druhy poistenia:
− poistenie pre prípad poškodenia, zničenia živelnými rizikami
− poistenie pre prípad krádeže, vandalizmu, lúpeže
− poistenie skla
− poistenie pre prípad poškodenia, zničenia strojov a strojových zariadení a elektroniky
− poistenie všeobecnej (prevádzkovej) zodpovednosti za škodu
− havarijné poistenie motorových vozidiel
− povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla
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3.2
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Podmienky poskytnutia služby na základe zmluvy:
Trvanie zmluvy: od 01.01.2016 do 31.12.2019
Služby objednané počas účinnosti poistnej zmluvy sa budú považovať za služby podľa zmluvy.
Vyhlasovateľ požaduje v súťaži predloženie návrhu ako celok, t.j. návrhy na jednotlivé oblasti
jednotlivých požadovaných služieb nebudú akceptované.
Sadzba za jednotlivé služby a pevne stanovená spoluúčasť sú nemenná počas celej platnosti
zmluvy.
Navrhovateľ bude poskytovať služby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
Navrhovateľ zabezpečí a využije svoje kapacity tak, aby všetky požadované služby boli
poskytnuté riadne a včas.
Počas trvania poistnej zmluvy bude navrhovateľ poskytovať údaje o zmene svojho obchodného
mena, jeho právnej formy a sídla a zmenu umiestnenia pobočky, ak k takýmto udalostiam
dôjde, a to písomne, v štátnom jazyku Slovenskej republiky.
Vyhlasovateľ má podľa poistnej zmluvy právo na náhradu nákladov účelne vynaložených na
odvrátenie poistnej udalosti, ktorá poistenému majetku bezprostredne hrozia. Takisto má právo
na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil, aby zmiernil následky poistnej udalosti.
Vyhlasovateľ uzaviera poistnú zmluvu úspešným navrhovateľom vo vlastnom mene.
V poistnej zmluve sa navrhovateľ nemôže odchýliť od podmienok uvedených v opise predmetu
tejto výzvy.
Poistná zmluva bude uzavretá okamihom, keď úspešný navrhovateľ dostane oznámenie
o prijatí svojho návrhu.
Všetky údaje v poistnej zmluve, týkajúce sa navrhovaného poistenia, bude navrhovateľ
uvádzať pravdivo a úplne.
Vyhlasovateľ uvádza údaje do návrhu poistnej zmluvy pravdivo a úplne a každú zmenu údajov
sa zaväzuje oznámiť.
Vyhlasovateľ súhlasí, aby údaje uvedené v poistnej zmluve boli spracúvané úspešným
navrhovateľom.

3.3 Podmienky účasti v súťaži:
Do tejto súťaže sa môže prihlásiť a ďalej sa v nej zúčastňovať fyzická alebo právnická osoba, ,
ktorá spĺňa nasledujúce podmienky :
a)

Je oprávnená na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a v rámci svojho
predmetu podnikania je oprávnená poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže.
Za účelom preukázania týchto podmienok navrhovateľ predloží:
− Povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie poisťovacej spoločnosti pre poistný
druh, špecifikovaný v odseku 2 tejto výzvy alebo iný dokument, preukazujúci oprávnenie
vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky poisťovni z iného členského
štátu na základe práva slobodného poskytovania služieb alebo prostredníctvom svojej pobočky
v súlade so zákonom č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Povolenie bude v úradne overenej kópii a overenie dokladu
nesmie byť staršie ako tri mesiace,
− Výpis z obchodného registra alebo iný doklad o oprávnení podnikať bude v originálnom
vyhotovení alebo v jeho úradne overenej kópii, ktorá nesmie byť staršia ako tri mesiace.
− Zoznam dodávok poskytnutých služieb podobného charakteru za predchádzajúce tri roky
(2012, 2013,2014) minimálne 5-ich zmlúv za každý jeden rok s uvedením cien, lehôt, dodania
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a odberateľov, pričom výška poistného musí byť minimálne na úrovni poistného za predmet
zákazky v predloženom návrhu (štruktúra tabuľky na vyplnenie je súčasťou návrhu).
b) Navrhovateľ, ktorý nespĺňa podmienky účasti v súťaži, uvedené v bode 1 tohto článku, nie je
oprávnený sa prihlásiť do súťaže, ani podať návrh v rámci tejto súťaže. Ak sa však prihlási do
súťaže a/alebo podá návrh, hoci tieto podmienky účasti v súťaži nespĺňa, nebude jeho návrh
vyhodnocovaný. Ak vyhlasovateľ zistí až po vyhodnotení návrhov, že uchádzač nespĺňa tieto
podmienky účasti v súťaži, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že môže neuzavrieť s takýmto
uchádzačom zmluvu.
3.4. Podmienky podania návrhu:
Navrhovateľ je povinný podať návrh s nasledovnými tabuľkami a dokumentami:
− Tabuľku na vyhodnotenie ponuky uchádzača:
a) Tabuľka č. 1 Poistenie majetku - Prehľad poistných súm a pevne stanovená spoluúčasť
b) Tabuľka č. 2 Poistenie zodpovednosti za škodu
c) Tabuľka č. 3 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
d) Tabuľka č. 4 Havarijné poistenie
e) Tabuľka č. 5 Sumarizácia – cenový návrh
K tabuľkám budú priložené prílohy 1 až 5, ktorými sú špecifikované predmety poistenia.
− Cenový návrh, potvrdený štatutárom, bude v písomnej listinnej (tlačenej) podobe. Súčasťou
cenového návrhu môže byť vypísaný Krycí list, ktorý je súčasťou tejto výzvy:
− v cene musia byť zohľadnené všetky náklady spojené s poistením,
− ceny budú vyjadrené v mene „€“ v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov,
− ak je navrhovateľ platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej DPH), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení: Navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH:, Sadzba DPH a výška
DPH:, Navrhovaná zmluvná cena celkom, vrátane DPH.
− Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v € a na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v návrhu a na jeho Krycom liste.
− Návrh poistnej zmluvy bude podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník)
podpísaný oprávnenou osobou navrhovateľa; pripúšťa sa možnosť spracovania poistnej zmluvy
podľa Občianskeho zákonníka. Návrh zmluvy bude v papierovej forme, vrátane VPP
a zmluvných dojednaní, ktoré sa na poistenia budú vzťahovať a Komplexného sadzobníka na
PZP.
− Aktuálny výpis z obchodného registra/živnostenského registra.
− Doklady podľa odseku 3, odstavca 3.3 tejto výzvy. Pre splnenie oprávnenia poskytnúť plnenie
v rámci svojho predmetu podnikania navrhovateľ predloží prehľad o poskytnutých službách
podobného charakteru. Pre tento účel navrhovateľ môže použiť tabuľku, ktorá je súčasťou tejto
výzvy.
3.5 Jazyk, v ktorom je navrhovateľ podať návrh:
Celý návrh, tiež dokumenty v ňom predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Navrhovateľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky podá návrh v pôvodnom jazyku
a znalecký (úradný) slovenský preklad dokumentov. Výnimka platí pre dokumenty písané v českom
jazyku.
3.6 Kritériá hodnotenia najvhodnejšieho návrhu:
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−
−

−

Jediným hodnotiacim kritériom je najnižšia cena v EUR bez dane pridanej hodnoty. Ako
úspešný bude vyhodnotený ten navrhovateľ, ktorý podá v návrhu vyhlasovateľovi najnižšiu
cenu spolu za celý predmet súťaže, t.j. za obdobie štyroch rokov.
Uchádzač podá v návrhu navrhovateľovi najnižšiu cenu rozdelenú samostatne pre jednotlivé
riziká a predmety poistenia a celkové ročné poistné za jednotlivé časti predmetu súťaže,
výsledkom bude cena celkového poistenia spolu za 4 roky. Navrhovateľ uvedie sumy aj pri
jednotlivých položkách v tabuľkách 1 až 4, v tabuľke. č.5, a môže tiež tieto údaje uviesť
o cene na Krycom liste cenového návrhu.
V prípade, ak bude chýbať ocenenie aspoň jednej položky, nebude takýto návrh zaradený do
vyhodnotenia.

Spôsob určenia ceny:
− V tabuľkách je neocenený zoznam položiek pre jednotlivé druhy poistenia, výška spoluúčasti,
ktorá je stanovená pevne a nie je možné ju meniť a limity plnenia pre jednotlivé riziká
a predmety poistenia.
− Navrhovateľ doplní do tabuliek sadzbu poistného v promile, ktorá je nemenná počas celého
trvania zmluvy a poistné v € na hodnotu majetku, uvedenú v príslušnej tabuľke.
− Poistné sadzby pre výpočet poistného, doplnené do príslušných tabuliek, sú záväzné a nemenné
po celú dobu poistenia.
− Pre navrhovateľa je výška spoluúčasti, uvedená v tabuľke, stanovená pevne a nie je možné ju
zmeniť.
− Hodnota majetku je stanovená ku dňu 31.10.2015 a v priebehu poistenia môže byť
aktualizovaná podľa skutočnosti.
− Navrhovateľ uvedie navrhovanú cenu v €.
− Za cenu sa nepovažuje hodnota 0,0000 €.
− Navrhovateľ uvedie navrhovanú cenu samostatne pre jednotlivé riziká a predmety poistenia
a celkové ročné poistné za jednotlivé časti predmetu zákazky.
− Výška poistného je navrhovateľom uvedená za poistné obdobie jedného roka, splatnosť
poistného bude na základe fakturácie (vyúčtovania poistného).
− Navrhovateľ uvedie cenu v zložení: cena v € bez DPH, výška DPH, cena spolu (vrátane DPH).
V tejto štruktúre bude uvedená aj na Krycom liste.
− Navrhovateľ, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v návrhu a môže tiež na
Krycom liste cenového návrhu.

4. Spôsob podávania návrhov
−

−
−
−
−

−

Miesto doručenia návrhov: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, I.
poschodie, kancelária č. 109, v čase neprítomnosti kancelária č. 108 - podateľňa, resp. 106 –
sekretariát, tamtiež.
Formálne náležitosti podávania návrhov:
navrhovateľ podá návrh písomne v samostatnom uzavretom obale v predpísanom tvare, a to:
adresa vyhlasovateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina
obchodné meno a adresa navrhovateľa,
označenie obalu s označením predmetu súťaže:
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosti za
škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na dobu štyroch rokov od 01.01.2016 do
31.12.2019 – NEOTVÁRAŤ!
spôsob doručenia návrhov, ktorý vyhlasovateľ akceptuje je doručenie poštou, kuriérom alebo
osobné doručenie.
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5. Lehota na podanie návrhu
−
−
−
−
−

Návrhy budú vyhlasovateľovi doručené do 25.11.2015 , vrátane tohto dňa, do 12,00 h.
Pri doručení návrhov poštou alebo kuriérom rozhoduje fyzické doručenie návrhov na miesto
uvedené v odseku 4 tejto výzvy.
Návrhy, podané po uplynutí lehoty na podanie návrhov, nebude možné zahrnúť do obchodnej
verejnej súťaže.
Podaný návrh po uplynutí lehoty na podanie návrhov nemožno odvolať.
Podaný návrh nie je možné meniť alebo dopĺňať.

6. Lehota na oznámenie vybraného návrhu
−
−
−

Vyhlasovateľ vyhodnotí najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy z podaných návrhov.
Úspešnému navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom vyhlasovateľ oznámi, že prijíma jeho
návrh a zároveň ho vyzve na uzavretie zmluvy. Lehota 2.12.2015.
Neúspešným navrhovateľom vyhlasovateľ písomne oznámi, že ich návrhy na uzavretie zmluvy
neuspeli a vyhlasovateľ ich odmietol.

7. Lehota na uzavretie zmluvy
−
−

Vyhlasovateľ uzavrie poistnú zmluvu s úspešným navrhovateľom v mesiaci december 2015.
Poistná zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke
podľa § 47 a) zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany budú súhlasiť so zverejnením dohody
podľa § 5 a) a 5 b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.

8. Vyhradené práva vyhlasovateľa súťaže
Z titulu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže sa vyhradzuje :
− Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že môže zmeniť obchodné podmienky.
− Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že môže kedykoľvek zrušiť obchodnú verejnú súťaž, a to
bez udania dôvodu.
− V prípade, že vyhlasovateľovi bude podaná iba jedna platná ponuka a navrhovateľ splnil
všetky podmienky výzvy, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že môže súťaž zrušiť.
− Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že môže zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že sa
podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné ich predvídať.
− Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že môže neprijať žiaden z podaných návrhov v prípade
doručenia návrhov s neúmerne vysokou cenou, ktorú vyhlasovateľ nemôže akceptovať alebo
z iného dôvodu nevyhovujú.
− Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že môže nevybrať ani jeden z ponúkaných návrhov v
prípade neobvykle vysokých ponukových cien navrhovateľov a zrušiť postup vyhlásenej
obchodnej súťaže v prípade, ak všetky ponuky návrhov neúmerne prekročia alebo
najúspešnejšia ponuka neúmerne prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má
vyhlasovateľ určenú na predmet zákazky.
− V prípade, že navrhovateľ, ktorého návrh na uzavretie zmluvy vyhlasovateľ vyhodnotil ako
najvhodnejší z predložených návrhov, odmietne z akéhokoľvek dôvodu uzavretie poistnej
zmluvy v lehote na uzavretie zmluvy, o čom písomne upovedomí vyhlasovateľa, v lehote na
7
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−

uzavretie zmluvy vyhlasovateľ môže na uzavretie poistenej zmluvy vyzvať navrhovateľa,
ktorého návrh bol vyhodnotený ako druhý v poradí.
V prípade, že navrhovateľ, s ktorou vyhlasovateľ uzavrie poistnú zmluvu, stratí v priebehu
plnenia zmluvy schopnosť plniť záväzok, vyhlasovateľ môže vyhlásiť novú obchodnú verejnú
súťaž.

9. Zábezpeka – nevyžaduje sa.
10. Doplňujúce informácie
−
−
−

Všetky výdavky a náklady, spojené s prípravou a predkladaním návrhu, znáša navrhovateľ bez
finančného nároku voči vyhlasovateľovi, a to bez ohľadu na výsledok súťaže.
Návrh poistnej zmluvy ktorá bude súčasťou podaného návrhu, bude vyhotovený v dvoch
rovnopisoch s podpisom zodpovednej osoby oprávnenou konať.
Samostatným finančným agentom v zmluvnom vzťahu je spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o.,
Valova 38, 921 01 Piešťany.
Súčasti vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže:
Textová časť
Opis služby
Tabuľková časť
Tabuľka č.1 Prehľad poistných súm a pevne stanovená spoluúčasť
Tabuľka č.2 Poistenie zodpovednosti za škodu
Tabuľka č.3 Štruktúra delenia motorových vozidiel podľa jednotlivých skupín
Tabuľka č.4 Havarijné poistenie motorových vozidiel
Tabuľka č.5 Sumarizácia
Prílohová časť
Príloha č.1 Zoznam poistených strojov a zariadení
Príloha č.2 Zoznam a umiestnenie automatov na JCL MERONA*
Príloha č.3 Poistenie peňazí – limity poistného plnenia
Príloha č.4 Špecifikácia motorových vozidiel pre PZP
Príloha č.5 Špecifikácia motorových vozidiel pre havarijné poistenie
Iné
Inšpekčný záznam z opisu najrizikovejšieho miesta poistenia
Krycí list návrhu cenovej ponuky
Zoznam poskytnutých služieb podobného charakteru - tabuľka

* Vysvetlivky:
JCL – jednotný cestovný lístok
MERONA – druh automatu na JCL

8

OVS-poistná zmluva od 01.01.2016 do 31.12.2019

OPIS SLUŽBY

Predmetom zákazky je Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosti za škodu,
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla a havarijné poistenie na dobu 4 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2019.
1. Poistenie majetku
1.1 Komplexné živelné riziko – škody spôsobené:
a)
požiarom,
b)
výbuchom,
c)
priamym úderom blesku,
d)
nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho
nákladu,
e)
víchricou – min. 75 km/h,
f)
povodňou alebo záplavou,
g)
ľadovcom,
h)
náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti
s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou,
i)
zosúvaním alebo zrútením lavín,
j)
pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej
veci,
k)
zemetrasením,
l)
vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a
z vodovodných zariadení vrátane poplatkov / vodné, stočné/ za vodu, ktorá unikla
z vodovodného potrubia z akejkoľvek príčiny,
m)
kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
n)
hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
o)
kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,
p)
chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
q)
hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
r)
atmosférickými zrážkami, ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi,
ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 72 hodín po
skončení živelnej udalosti,
s)
dymom vznikajúcim pri požiari,
t)
zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo
katastrofickým lejakom
u)
krádež poistených hnuteľných vecí , ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie
uvedenými náhodnými udalosťami,
v)
ľadochodmi, škody spôsobené v dôsledku deštruktívneho pôsobenia pohybujúcich sa
ľadových krýh alebo ľadovej hmoty na poistenú vec
w)
prívalom bahna, škody v dôsledku deštruktívneho pôsobenia hmoty s konzistenciou
veľmi hustej tekutiny pohybujúcej sa smerom nadol na poistenú vec. Vznik takéhoto
prívalu (prúdu) bahna je náhly a je zapríčinený prírodnými vplyvmi.
x)
spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickým zrážkami alebo
katastrofickým lejakom, záplavou následkom búrkového prívalu
y)
ťarchou snehu a námrazy
z)
nárazom dopravného prostriedku, nárazovou vlnou

9

OVS-poistná zmluva od 01.01.2016 do 31.12.2019

1.1.1 Osobitné dojednania:
1. Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak
úmyselné konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti
osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.
2. Dojednáva sa, že v rámci poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku je poistený aj
majetok, ktorý je zaobstaraný z finančných prostriedkov fondu Európskej Únie.
3. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na protipovodňové ochranné hrádze, vodné
nádrže, spevnené plochy a úpravy územia, zemné priehrady, pozemné komunikácie,
vrátane dopravného značenia, mosty, oplotenia, verejné osvetlenia , koľajové dráhy,
tunely, hrádze a objekty na tokoch, verejné vodovody, verejné kanalizácie, ČOV a iné
vodohospodárske objekty, letiská, a inžinierske siete, trolejové a trakčné vedenie.
Uvedené sa vzťahuje na majetok vlastný a aj cudzí prenajatý.
4. Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade živelných udalostí na dopravných značeniach
a verejných osvetleniach poskytne poistné plnenie so spoluúčasťou 15,00 EUR.
5. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a veci
upevnené na vonkajšej strane budovy.
6. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby, dokončené budovy
a stavby, ktoré nie sú odovzdané do užívania a budovy a stavby počas doby ich
rekonštrukcie, evidované na účte obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
7. Dojednáva sa, že poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na
demontáž a remontáž poškodených a ostatných nepoškodených poistených vecí,
vykonané v súvislosti so znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených,
zničených alebo stratených pri poistnej udalosti, náklady na posudkového znalca,
náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce, náklady
spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, náklady spojené
s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas
víkendov a sviatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie
náklady pre technikov zo zahraničia aj SR, prepravné náklady na zaslanie poškodenej
veci do opravy v SR aj v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo leteckej
prepravy poškodenej veci alebo náhradných dielov. Pre tieto položky je v tabuľke č. 1
stanovená samostatná poistná suma.
8. Poistením sú kryté aj technologické súčasti budov, hál a stavieb vrátane trolejových
a trakčných vedení, evidovaných ako vlastný alebo cudzí prenajatý majetok.
9. Dojednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením územia, ktoré bolo
spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží.
10. Dojednáva sa, že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych
škodách poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie
poskytovať v časových cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody,
ktoré budú dosahovať výšku maximálne 40 % zo stanovenej poistnej hodnoty
poistenej veci.
11. Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody, ktoré vznikli
v súvislosti so živelnou udalosťou, napr. poškodenie alebo zničenie majetku pri
prácach na zmiernenie škody, škody spôsobené hasiacim médiom pri likvidácii
požiaru a pod., nejedná sa o priame finančné škody.
12. Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov. Ak obstarávateľ neuskutoční
opravu poškodenej poistenej veci v zmysle predloženého rozpočtu do jedného roku od

10

OVS-poistná zmluva od 01.01.2016 do 31.12.2019

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

vzniku poistnej udalosti poisťovňa vyplatí poistné plnenie max. 80 % rozpočtovaných
nákladov na opravu vrátane DPH.
Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného
zariadenia zahŕňa aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom
potrubí vrátene zariadení pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane
zariadení pripojených na potrubie, potrubí klimatizačných zariadení, potrubí
horúcovodného alebo parného kúrenia, teplovodných čerpadiel, solárnych systémov,
pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia alebo zamrznutia potrubia.
Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie
so spoluúčasťou 30,00 EUR.
Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie aj
za uniknutú vodu do výšky 3 330,00 EUR za jednu poistnú udalosť, max. však 10 000,
00 EUR za poistné obdobie. Poisťovateľ pri takejto škode uplatní spoluúčasť 30,00
EUR.
Dojednáva sa, že poistením kryté sú aj budovy, na ktorých prebiehajú stavebné
úpravy vrátane vecí v týchto budovách uložených.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním
pôvodných stavebných materiálov, stavebných technologických postupov
a zhotovením umeleckých súčastí / uplatnených pri zhotovení budovy v minulosti/,
ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej budovy.
V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia
len raz. Pod sériovou poistnou udalosťou sa pre účely tejto poistnej zmluvy rozumie
viac po sebe nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným
inventárnym číslom, ktoré majú spoločnú príčinnú súvislosť.
Dojednáva sa, že pokiaľ umelecké dielo alebo umelecko-remeselné dielo, ktoré je
stavebnou súčasťou poistenej budovy alebo poistenej inej stavby (ďalej len „dielo“)
bolo v dôsledku poistnej udalosti:
a. poškodené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila primerane
vynaložené náklady na jeho uvedenie do pôvodného stavu bezprostredne pred
poistnou udalosťou,
b. zničené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila primerane
vynaložené náklady na zhotovenie jeho umeleckej alebo umelecko-remeselnej
kópie.
Pokiaľ nie je možné dielo do pôvodného stavu uviesť alebo nie je možné kópiu diela
zhotoviť, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila cenu diela zistenú
znaleckým posudkom zníženú o cenu zbytkov diela, najviac však pre tieto diela
dojednanou poistnou sumou alebo sumu limitu poistného plnenia, pričom poisťovňa
vyplatí nižšiu z uvedených súm.
Pri poistení vlastných a cudzích hnuteľných vecí – zbierky umeleckých predmetov,
exponáty (napr. obrazy, sochy, knihy, .... ) sa dojednáva, že mieru poškodenia určí
kunsthistorik a poistné plnenie bude predstavovať cenu reštaurovania, maximálne však
poistnú sumu uvedenú v poistnej zmluve.
Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste
a v danom čase rovnakú vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o veci
rovnakého druhu a účelu.
Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia
hodnota poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného.
Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
Pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „poistenie na 1. riziko
s automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia
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25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné
plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia.
Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu
vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy
zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je
v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
Záplavou sa pre účely tejto poistnej zmluvy rozumie vytvorenie súvislej vodnej
plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia.
Povodňou sa pre účely tejto poistnej zmluvy rozumie definícia povodne v zmysle
zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a to najmä prechodné výrazné
zvýšenie hladiny vodného toku, pri ktorom bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta
vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva, platí to aj na stav, pri
ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok a dochádza
k zaplaveniu vnútornými vodami. Zároveň sa pre účely tejto poistnej zmluvy
povodňou rozumie aj vyhlásenie II.stupňa povodňovej aktivity (stav pohotovosti)
alebo vyhlásenie III.stupňa povodňovej aktivity (stav ohrozenia) v zmysle platných
právnych predpisov.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené lokálnym turbulentným
charakterom vetra, vírmi vertikálneho alebo horizontálneho smeru prípadne účinkami
malopriestorových turbulentných vírov s malým polomerom a krátkou dobou trvania,
ktoré sa vyskytli v bezprostrednej blízkosti poškodeného objektu a na deštrukciu
objektu mali zásadný vplyv. Pri poškodení objektu z uvedených príčin nie je
rozhodujúce pre posudzovanie vzniku poistnej udalosti aká rýchlosť vetra bola
zaznamenaná v najbližšej meracej stanici SHMÚ, ale rozhodujúcim ukazovateľom je
prejav lokálneho deštrukčného účinku vetra na poškodenie objektu.
Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade škody na stavebných súčastiach poskytne
poistné plnenie so spoluúčasťou 30,00 EUR. Za stavebné súčasti budovy alebo stavby
sa považujú veci, ktoré k nej podľa svojej povahy patria a nemôžu byť oddelené bez
toho, aby sa budova alebo stavba tým neznehodnotili. Spravidla ide o veci, ktoré sú k
budove alebo stavbe pevne pripojené (napr. okná, dvere, priečky, obklady, inštalácie,
podlahy, maľby stien, tapety...).
Dojednáva sa, že v prípade zmien poistných súm jednotlivých predmetov poistenia v
priebehu poistného obdobia budú tieto zmeny akceptované, ak agregovane
nepresiahnu výšku 10% z dojednanej celkovej poistnej sumy za celý majetok.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a vozidlá
s prideleným VIN číslom alebo registračnou značkou. Ide o dopravné prostriedky –
trolejbusy, ktorým je Ministerstvom dopravy SR pridelený technický preukaz vozidla,
v ktorom je vyznačené VIN číslo a bočné evidenčné číslo vozidla.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a vozidlá
(dopravné prostriedky) určené na prepravu a dopravu osôb.
Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov je celé územie SR.

1.2 Poistenie pre prípad odcudzenia veci
Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa zmocnil
poistenej veci nasledujúcim spôsobom:
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a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho
riadne otvorenie,
b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom,
c) v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe
stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok
d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom,
ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je
určený na jej riadne otvorenie,
f) krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace
poistenú vec pred krádežou,
g) krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané,
pretože jeho odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku
inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný,
h) lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému, jeho
pracovníkovi alebo inej osobe násilie alebo hrozbu násilia.

1.2.1 Osobitné dojednania
1. Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné
konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe
poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.
2. Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj “vnútorný a vonkajší vandalizmus. / zistený aj
nezistený páchateľ/
3. Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej
veci spáchané inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že vnikne do chráneného
priestoru, prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia.
4. Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spácha úmyselné poškodenie
alebo zničenie verejne prístupnej poistenej veci.
5. Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj
estetické poškodenie poistenej veci – poškodenie sprejermi alebo grafitmi.
6. Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre
prípad krádeže svojou polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie
umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok (čln,
rebrík, vysúvacia plošina, korba vozidla a pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia použiť
pracovné pomôcky (kliešte, zvárací prístroj, uhlova brúska a pod.)
7. Poistením sú kryté aj technologické súčasti budov, hál a stavieb vrátane trolejových
a trakčných vedení, evidovaných ako vlastný alebo cudzí prenajatý majetok.
8. Pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko
nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy
poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do
konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému
plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia
vždy v pôvodnej výške.
9. Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste a v danom
čase rovnakú vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o veci rovnakého druhu
a účelu.
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10. Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov.
11. Dojednáva sa, že poisťovňa bude pri poistných udalostiach akceptovať šetrenie Mestskou
políciou a to do výšky škody 266,55 EUR.
12. Dojednáva sa, že poistenie kryje aj odcudzenie elektroniky z motorového vozidla za
podmienky, že motorové vozidlo bolo v čase poistnej udalosti uzamknuté a poistená
elektronika sa nachádzala v kufri, alebo uzatvárateľnej priehradke motorového vozidla.
13. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a vozidlá
s prideleným VIN číslom alebo registračnou značkou. Ide o dopravné prostriedky –
trolejbusy, ktorým je Ministerstvom dopravy SR pridelený technický preukaz vozidla,
v ktorom je vyznačené VIN číslo a bočné evidenčné číslo vozidla.
14. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a vozidlá určené na
prepravu a dopravu osôb.
15. Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov je celé územie SR.
16. Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade krádeže a vandalizmu na dopravných značeniach
a verejných osvetleniach poskytne poistné plnenie so spoluúčasťou 15,00 EUR.
17. Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí sa
dojednáva územná platnosť nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí – pracovných
pomôcok /notebooky, tlačiarne, diáre, mobily a iná elektronika/ sa pre prípad krádeže
a vandalizmu rozširuje aj o miesta pobytu /externé pracovisko, adresa trvalého
a prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie – všetko na území Slovenskej republiky
a krajín Európskej únie/ a pohybu /motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá –
všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie/.
SPÔSOBY ZABEZPEČENIA HNUTEĽNÝCH VECÍ PROTI ODCUDZENIU
Zabezpečenie vchodových dverí miestnosti/objektu
Poistná suma do 5 000,00 EUR - uzamknutý objekt /bez špecifikácie uzamykacieho systému/
Poistná suma do 8 300,00 EUR - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky
Poistná suma do 16 600,00 EUR - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok,
bezpečnostná závora a oplechované dvere.
Poistná suma do 33 200,00 EUR– bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci vytlačeniu ,
rozlomeniu a odvŕtaniu vložky, ďalej prídavný bezpečnostný zámok. Dvere zabezpečené proti
vysadeniu alebo zabezpečené proti vysadeniu alebo zabezpečené dvojitou závorou
s uzamykateľnou bezpečnostnou zámkou.
Nad 33 200,00 EUR– trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna služba, alebo EZS
napojená na pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície.

Pre prípad krádeže dennej tržby v čase prevádzky, peňazí v trezore, peňazí
v pokladniach sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:
1)
Pre dennú tržbu peňazí, cenín, cenností, cenných papierov, ktoré nie sú z
prevádzkových dôvodov uložené počas prevádzky v uzamknutých trezoroch v čase:
a)
od prevzatia peňazí oprávnenou osobou po uloženie do pokladne alebo zásuvky,
b)
uloženia peňazí v pokladni
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c)
prenosu peňazí oprávnenou osobou do trezoru v mieste poistenia musia byť splnené
nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
• nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby,
• pokladňa alebo zásuvka môže byť otvorená len v čase manipulácie s peniazmi,
• v prípade, keď je v jednej pokladni alebo zásuvke uložených viac ako 4 350,00 EUR
musia byť tieto bezodkladne uložené a uzamknuté do trezora,
• prenos dennej tržby do trezora v mieste poistenia musí byť vykonávaný oprávnenou
osobou, bez neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou.
2)
Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby, peniaze, ceniny a
cennosti musia byť uložené:
a)
do výšky 4 350,00 EUR v uzamknutej miestnosti,
b)
do výšky 10 000,00 EUR v uzamknutej pokladni,
b)
do výšky 20 000,00 EUR v uzamknutom trezore. Miestnosť, v ktorej sa trezor
alebo pokladňa nachádza musí byť v dobe neprítomnosti uzamknutá, okná miestnosti
musia byť zatvorené.

Akceptovaný spôsob zabezpečenia automatov – uzamknutý automat bez špecifikácie
uzamykacieho systému.
Trolejbusy musia byť riadne uzamknuté funkčným zámkov na predných dverách.

1.3 Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov, pojazdných pracovných strojov a
strojových zariadení , elektroniky vrátane technologického vybavenia budov, hál a stavieb
akoukoľvek poistnou udalosťou, okrem výluk z poistenia, ktorá nastane nečakane a náhle a
obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného stroja alebo elektroniky.
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu
nevzťahuje záruka výrobcu),
konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky v období konštruovania stroja, vady
materiálu a zhotovenia podľa stavu v období výroby stroja,
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,
pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom,
nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch,
pádom stroja,
roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily,
skrat el. prúdom a iným pôsobením el. prúdu /prepätie, indukčné účinky blesku/,
zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky
vniknutie cudzieho predmetu

1.3.1 Osobitné dojednania
1. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
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2. Dojednáva sa , že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych
škodách poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie
poskytovať v časových cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré
budú dosahovať výšku maximálne 40 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.
3. Dojednáva sa, že poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na
demontáž a remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so
znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej
udalosti, náklady na posudkového znalca, náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na
zemné a výkopové práce, náklady spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími
prácami, náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas,
prácu počas víkendov a sviatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné
a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR, prepravné náklady na zaslanie
poškodenej veci do opravy v SR aj v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo
leteckej prepravy poškodenej veci alebo náhradných dielov. Pre tieto položky je v tabuľke
č. 1 stanovená samostatná poistná suma.
4. Pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko
nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy
poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do
konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému
plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy
v pôvodnej výške.
5. Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste a v danom
čase rovnakú vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o vec rovnakého druhu a účelu.
6. Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia
hodnota poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného. Poisťovňa nebude
uplatňovať princíp podpoistenia.
7. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwerovej
časti riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov
programového vybavenia strojov.
8. Poistením sú kryté aj technologické súčasti budov, hál a stavieb vrátane trolejových
a trakčných vedení, evidovaných ako vlastný alebo cudzí prenajatý majetok.
9. Pre hnuteľné veci – pracovné pomôcky /notebooky, tlačiarne, diáre, mobily a iná
elektronika/ sa dojednáva, že sa na tieto veci vzťahuje poistenie a územná platnosť
poistenia je: územie Slovenskej republiky.
10. V prípade, že časti elektronického zariadenia, ktoré sa pri normálom používaní prirodzene
rýchle opotrebujú alebo znehodnotia, napr. žiarovky, ventily, potrubia, pásky, gravírovacie
valce, poistky, tesnenia, reťaze, pásy, laná, drôty, gumové pneumatiky, predmety zo skla,
porcelánu alebo keramiky, siete, tkaniny alebo prevádzkové médiá (napr. mazivá, palivo,
katalyzátory), tvoria súčasť poistnou udalosťou postihnutých elektronických zariadení,
poistiteľ poskytne plnenie aj za tieto veci.
11. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a vozidlá s prideleným
VIN číslom alebo registračnou značkou. Ide o dopravné prostriedky – trolejbusy, ktorým je
Ministerstvom dopravy SR pridelený technický preukaz vozidla, v ktorom je vyznačené
VIN číslo a bočné evidenčné číslo vozidla.
12. Dojednáva sa, že pri poistení pojazdných pracovných strojov sú kryté aj škody na sklených
dieloch a častiach stroja aj bez iného poškodenia stroja.
13. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a vozidlá určené na
prepravu a dopravu osôb.
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14. Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov je celé územie SR.
15. Dojednáva sa, že poistenie pojazdných pracovných strojov sa vzťahuje aj na krytie rizika
havárie.
Haváriou sa rozumie náraz alebo stret, pričom náraz je zrážka pojazdného pracovného
stroja s nepohyblivou prekážkou (napr. stena, stojaci automobil, atď…) a stret je zrážka
pojazdného pracovného stroja s pohyblivým objektom (napr. automobil, človek, zviera,
atď …).

1.4 Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla
Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci – sklo, sklenené výplne,
fólie na sklách, sklo so špeciálnou povrchovou úpravou / nápisy, maľby, gravírovanie, iná
výzdoba na skle/, svetelné a neónové nápisy a reklamy – akoukoľvek náhodnou udalosťou
okrem nasledovných prípadov:
Poistenie sa nevzťahuje :
na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy,
na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí,
pri montáži a demontáži poistených vecí,
na škody, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác vmieste
poistenia

1.4.1 Osobitné dojednania
1. Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste a v danom
čase rovnakú vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o vec rovnakého druhu a účelu.
2. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
3. Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné pulty, vitríny,
sklenené steny a steny z plexiskla.
4. Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné reklamy, svetelné
nápisy vrátane ich elektrickej inštalácie a nosnej konštrukcie.
5. Dojednáva sa, že pri poistení na nové ceny uhradí poisťovateľ primerané náklady na
opravu alebo znovuzriadenie poškodenej alebo zničenej veci až do výšky nákladov na jej
znovunadobudnutie ku dňu vzniku poistnej udalosti, zníženú o cenu použiteľných zvyškov,
najviac však poistnú sumu stanovenú v zmluve.
6. Poistenie sa dojednáva na l. riziko. Pod pojmom “poistenie na 1. riziko” sa rozumie
“poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy – ak v priebehu
poistného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo
právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného
obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od
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termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej
sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je
v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
Tabuľka č. 1 - Prehľad poistných súm a pevne stanovená spoluúčasť – tabuľka na
vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 1 – Zoznam poistených strojov a zariadení
Príloha č. 2 – Zoznam a umiestnenie automatov MERONA
Príloha č. 3 – Poistenie peňazí – limity poistného plnenia
Poistený je majetok vedený v evidencii poistníka (vlastný, cudzí prenajatý majetok a majetok,
ktorý má poistník v správe alebo užíva na základe zmluvy).
Miesto poistenia: v zmysle evidencie poistníka + územie SR
2. Poistenie zodpovednosti za škodu
1. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil
poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla
poškodenému na zdraví a usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci
ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený
za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.
2. Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb sa vzťahuje na také škody, pre
ktoré bolo v dobe trvania poistenia poistenému prvýkrát doručené písomné uplatnenie
nároku poškodeného na náhradu škody (poistný princíp "claims made") a
škoda vznikla najneskôr 3 roky pred dňom platnosti a účinnosti poistnej zmluvy.
3. Predmet poistenia:
- činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel:
Sro, vložka číslo 3510/L

Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody:
a) vzniknuté na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré si poistený alebo za neho
konajúce osoby požičali, prenajali alebo ich inak užívajú a na veciach (hnuteľných a
nehnuteľných), ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť okrem
vecí, ktoré poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy,
b) spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach,
c) spôsobenú na veciach, ktoré poistený používa a na veciach, ktoré poistený prevzal na
spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej
pomoci,
d) vzniknuté pracovným úrazom alebo chorobou z povolania vrátane nákladov vynaložených
na liečebnú starostlivosť, dávky nemocenského a dôchodkového poistenia ako regresné
náhrady nákladov liečenia vynaložené zdravotnou poisťovňou a regresné náhrady
Sociálnej poisťovne,
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e) na veciach, ktoré si zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej
súvislosti s ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na
mieste, kde sa obvykle odkladajú,
f) zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou
nehnuteľností, ktoré poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ poistený
za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.
g) vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho
zariadenia a ak je s prevádzkou niektorej činnosti poisteného alebo spolupoisteného
spravidla spojené odkladanie vecí aj za škody na veciach odložených na mieste na to
určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú pokiaľ poistený za takúto škodu
zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov. Zodpovednosť za škodu spôsobenú na
vnesených alebo odložených veciach upravuje Občiansky zákonník č. z. 40/1964 Zb.§ 433
až 437. Jedná sa o veci uložené v priestoroch určených na odloženie vecí napr. šatne,
skrinky pre uloženie pracovných pomôcok, priestory na odloženie bicyklov a pod. t.j.
napr. oblečenie, pomôcky, peniaze, klenoty a iné cennosti.
h) spôsobené poistenými organizáciami na ich krížovú zodpovednosť (organizácie voči sebe
navzájom vystupujú ako tretie osoby)
i) spôsobené na nadzemných a podzemných vedeniach tretích strán akéhokoľvek druhu
j) spôsobené pri podujatiach a akciách organizovaných poistníkom vrátane škody na
veciach alebo zdraví aktívnych účastníkov organizovaného podujatia, ďalej ujmy na
zdraví pri výkone vzdelávacích aktivít
Územná platnosť poistenia sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky ako aj na územie
ostatných európskych štátov.
Poistiteľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku práva na
plnenie poistiteľa, za poisteného výdavky:
a) občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto konanie
bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poistiteľa, pokiaľ
je poistený povinný ich uhradiť, ako aj trovy právneho zastúpenia poisteného, a to na
všetkých stupňoch
b) náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému
alebo jeho zástupcovi, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť.
c) obhajoby poisteného (príp. jeho zamestnanca) v prípravnom konaní a pred súdom
v trestnom konaní vedenom proti poistenému
Tabuľka č. 2 – Poistenie zodpovednosti za škodu - Prehľad poistných súm a pevne stanovená
spoluúčasť – tabuľka na vyhodnotenie ponúk

3. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla
Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla .
Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla – súboru vozidiel - , ktorých držiteľom alebo vlastníkom je
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Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. Zoznam vozidiel je vždy neoddeliteľnou súčasťou
súborovej poistnej zmluvy.
Rozsah poistenia podľa zákona č.381/2001 Z.z. v znení neskorších prepisov.
V prípade zmeny legislatívy /zmena minimálnych limitov odškodnenia / čo by mohlo mať za
následok zvýšenie ceny za poskytnutie služby , si obstarávateľ vyhradzuje právo dojednať
tieto zmeny dodatkom k poistnej zmluve rokovacím konaním bez zverejnenia s pôvodným
poskytovateľom služby.
Minimálne limity poistného plnenia :
pre škody na zdraví alebo usmrtení – 5 000 000,-€
pre vecné škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia – 1 000 000,-€
Podľa § 4 zákona poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho
nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj škody vzniknutej úhradou nákladov
zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového
poistenia,
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 5 písm.
a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie,
alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d) ušlého zisku.
V zmysle § 4 ods. 3 zákona poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby
poisťovateľ za neho nahradil príslušným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené
náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského
zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky
výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený
je povinný ich nahradiť týmto subjektom.
Miesto poistenia: Slovenská republika a alebo cudzí štát, s ktorým Slovenská kancelária
poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnaní nárokov na náhradu škody
spôsobenej prevádzkou motorového vozidla

Osobitné dojednania
1. V rámci poistenia sú dojednané aj bezplatné asistenčné služby poskytované 24 hodín
denne, ktorých súčasťou bude minimálne pomoc na ceste pri poruche alebo nehode,
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

vrátane odťahu vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu „schopného opravu
vykonať“, uschovania vozidla, poskytnutie ubytovania, zapožičanie náhradného vozidla.
Poistený si vyhradzuje právo na aktualizáciu zoznamu motorových vozidiel, ktoré vstúpia
do poistenia k 01.01.2016 . Motorové vozidlá vstupujúce do poistenia v priebehu
platnosti zmluvy, budú zaradené do tej istej poistnej zmluvy a budú poistené za
rovnakých podmienok ako je uvedené v poistnej zmluve.
V prípade zakúpenia motorového vozidla bude vozidlo automaticky poistené okamihom
prevzatia vozidla s tým, že túto skutočnosť poistený nahlási do 10 pracovných dní od
zakúpenia motorového vozidla.
Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, ktorá má za následok zánik
poistenia najneskôr do 30 dní odo dňa jej vzniku. Oznámenie uvedenej skutočnosti sa
vykoná zaslaním dokladu preukazujúcom príslušnú skutočnosť (ďalej len „doklad“),
pričom zaslanie dokladu je možné vykonať elektronickou formou (e-mailom) alebo
zaslaním dokladu prostredníctvom faxu, prípadne pošty.
Poisťovateľ vydá poistenému na každé vozidlo súboru potvrdenie o poistení
zodpovednosti a zelenú kartu najneskôr do konca roka 2015.
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy bude príloha – Zoznam poistených vozidiel –
rozpis poistného za poistné obdobie, ročné poistné v EUR a taktiež kompletný sadzobník
poistného na povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla na všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá
bez čísla, pohybujúce sa po cestných komunikáciách (vysokozdvižné vozíky,
poľnohospodárske a stavebné stroje) s uplatnením rovnakej výšky zľavy a bonusov ako
sa uplatnili v rámci ponuky – tabuľka č. 3.
Sadzby pre výpočet poistného uvedené v poistnej zmluve sú záväzné po celú dobu
poistenia.
Výška poistného za vozidlá, ktoré sú prevádzkované v režime s právom prednostnej jazdy
za použitia výstražného
zvukového a svetelného zariadenia, autopožičovne,
autoškoly, taxislužby a pre vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí bude jeden
násobok základného poistného, t.j. poisťovateľ nebude uplatňovať zvýšenú sadzbu
poistného za tieto vozidlá.

Tabuľka č. 3 – Štruktúra delenia motorových vozidiel podľa jednotlivých skupín –Tabuľka na
vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 4 - Špecifikácia motorových vozidiel pre PZP
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4.Havarijné poistenie motorových vozidiel
Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie motorových vozidiel :
Predmetom poistenia sú osobné a nákladné motorové vozidlá vrátane ich častí a príslušenstva
tvoriace štandardnú, povinnú a doplnkovú výbavu poistených motorových vozidiel.
Poistenie sa dojednáva pre prípad:
a) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
b) odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti,
c) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
d) úmyselného poškodenia alebo zničenia – vandalizmus (zistený – nezistený)
Osobitné dojednania:
1. Poistenie je dojednané so spoluúčasťou: pre všetky motorové vozidlá 5%, minimálne
65,-€,
2. V rámci poistenia je poistením kryté aj poistenie čelných skiel so spoluúčasťou
16,60,-€,
3. Poistenie je dojednané s územnou platnosťou : Európa
4. V rámci poistenia je dojednané aj poistenie batožiny v osobných motorových
vozidlách do 830,-€ bez navýšenia poistného k havarijnému poisteniu motorového
vozidla. Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.
5. V rámci poistenia je dojednané aj úrazové poistenie / poistenie smrti na poistnú sumu:
660,-€ a poistenie trvalých následkov úrazu na poistnú sumu : 1 330,-€ / bez navýšenia
poistného k havarijnému poisteniu motorového vozidla. Poistenie sa dojednáva bez
spoluúčasti. Poistná suma je stanovená na sedadlo.
6. Hodinová sadzba za opravu motorového vozidla je neobmedzene.
7. Pri svojpomocnej oprave nie je obmedzená „suma za opravu“ , za materiál je nutné
predložiť doklady o nákupe.
8. Výška poistné za vozidlá, ktoré sú prevádzkované v režime s právom prednostnej
jazdy za použitia výstražného zvukového a svetelného zariadenia, autopožičovne,
autoškoly, taxislužby a pre vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí bude
jedennásobok základného poistného, t.j. poisťovateľ nebude uplatňovať zvýšenú
sadzbu poistného za tieto vozidlá.
9. Parciálne škody (hradené v nových cenách) sa budú hradiť do výšky 95% všeobecnej
hodnoty motorového vozidla.
10. Odťah motorového vozidla bude preplatený do najbližšieho servisu „schopného
opravu vykonať“.
Hradia sa aj náklady spojené s poplatkami za diaľnice (nie ročná diaľničná známka),
tunelov, lodí, trajektov pre prepravné aj prípojné motorové vozidlo.
11. V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčné služby, v prípade poistnej udalosti
a nepojazdnosti motorového vozidla v zahraničí poisťovňa uhradí náklady na
odtiahnutie na územie Slovenska.
12. Opravu s hodnotou vyššou ako je dojednaná spoluúčasť na motorovom vozidle bude
hradiť poisťovňa priamo servisu – vystavenie krycieho listu.
13. Poisťovňa bude akceptovať existujúci spôsob zabezpečenia motorových vozidiel
klienta a poistné sumy (vstupné hodnoty) poistených motorových vozidiel ako nové
ceny – vzťahuje sa to na motorové vozidlá vstupujúce do poistenia od počiatku
a taktiež na motorové vozidlá vstupujúce do poistenia v priebehu trvania poistnej
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zmluvy. Poisťovňa bude akceptovať existujúci spôsob zabezpečenia motorových
vozidiel klienta a poistné sumy (vstupné hodnoty) poistených motorových vozidiel
ako nové ceny – vzťahuje sa to na motorové vozidlá vstupujúce do poistenia od
počiatku a taktiež na motorové vozidlá vstupujúce do poistenia v priebehu trvania
poistnej zmluvy.
14. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
15. Poisťovňa nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do
poistenia.
16. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené zvieratami.
17. Právo na plnenie vznikne aj vtedy, ak časť vozidla bola poškodená alebo zničená
v dôsledku činnosti vozidla ako pracovného stroja.
18. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na predmete poistenia alebo jeho časti
požiarom alebo výbuchom, pokiaľ sa preukáže neoprávnený zásah inej osoby.
Tabuľka č. 4 – Havarijné poistenie motorových vozidiel Prehľad poistných súm a pevne
stanovených spoluúčasti pre havarijné poistenie motorových vozidiel – Tabuľka na
vyhodnotenie ponuky uchádzača
Príloha č. 5 - Špecifikácia motorových vozidiel pre havarijné poistenie

Uchádzač predloží Tabuľku na vyhodnotenie ponuky uchádzača:
Tabuľka č. 1 – Poistenie majetku
Tabuľka č. 2 – Poistenie zodpovednosti za škodu
Tabuľka č. 3 – Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
Tabuľka č. 4 – Havarijné poistenie
Tabuľka č. 5 - Sumarizácia
Samostatným finančným agentom v tomto zmluvnom vzťahu je spoločnosť Respect Slovakia,
s.r.o. , Valova 38, 921 01 Piešťany.
Poistený je majetok vedený v evidencii poistníka (vlastný a cudzí prenajatý, majetok
a majetok, ktorý má poistník v správe alebo užíva na základe zmluvy).
Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia uvedený v časti Opis služby
svojimi Všeobecnými poistnými podmienkami a Zmluvnými dojednaniami.
Znenie časti Opis služby vrátane tabuliek a príloh bude súčasťou poistnej zmluvy.

23

OVS-poistná zmluva od 01.01.2016 do 31.12.2019

Tabuľka č. 1
Komplexné prípadne združené živelné poistenie
Predmet poistenia

Poistná suma

Súbor budov , hál a iných stavieb

Spôsob poistenia

Spoluúčasť

4 714 482,00 €

na novú cenu

160,00 €

Trieda 1 (budovy prenajaté) a Trieda 2 (stavby prenajaté)

18 264 530,00 €

na novú cenu

160,00 €

Súbor hnuteľných vecí účet 022, pojazdné pracovné stroje a dopravné prostriedky v zmysle prílohy
č. 1 a účet 029 - ostatný dlhodobý hmotný majetok

13 488 805,00 €

na novú cenu

160,00 €

6 130 682,00 €

Dlhodobý prenajatý majetok
Umelecké diela a zbierky
Peniaze, ceniny, cennosti a listinné papiere
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady

na novú cenu

160,00 €

23 664,00 €
30 000,00 €

na časovú cenu
na prvé rizko

160,00 €
30,00 €

330 000,00 €

na prvé riziko

Roč.sadzba v
%o

Ročné poistné v €

Roč.sadzba v
%o

Ročné poistné v €

náklady posudkového znalca
náklady na hľadanie príčiny škody
náklady na zemné a výkopové práce
náklady spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami

5 % min. 160€

náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou z SR a zahraničia
náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky
náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR
náklady za uniknutú vodu z potrubí /vodné a stočné/

Poistenie pre prípad odcudzenia veci
Predmet poistenia

Poistná suma

Súbor nehnuteľného majetku (vrátane verejného osvetlenia), stavebné súčasti budov, hál a stavieb
vrátane technologického vybavenia budov, hál a stavieb

100 000,00 €

Spôsob poistenia

Spoluúčasť

na prvé riziko, na novú cenu
30,00 €

Súbor hnuteľných vecí vrátane strojov, prístrojov, zariadení, pojazdných pracovných strojov,
dopravných prostriedkov (príloha č. 1) ,DHM vrátane účtu obstaranie hmotných investícii a
umeleckých diel a zbierok
Peniaze, ceniny, cennosti a listinné papiere
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600 000,00 €

na prvé riziko, na novú cenu

160,00 €

30 000,00 €

na prvé riziko

30,00 €
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Poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky
Predmet poistenia

Poistná suma

Stroje, strojné zariadenia, pojazdné pracovné stroje a DP uvedené a špecifikované v prílohe č. 1

8 996 890,33 €

Stavby a ich technologické zariadenia a vybavenia budov, hál a stavieb
Demolačné, demontážne a remontážne náklady

Spôsob poistenia

Spoluúčasť

nová cena

160,00 €

33 000,00 €

na prvé riziko, na novú cenu

160,00 €

16 600,00 €

na prvé riziko

160,00 €

Roč.sadzba v
%o

Ročné poistné v €

náklady posudkového znalca
náklady na hľadanie príčiny škody
náklady na zemné a výkopové práce
náklady spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami
náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou z SR a zahraničia
náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky
náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR
€

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla
Predmet poistenia

Poistná suma

Spôsob poistenia

Pevne vsadené alebo osadené sklá vypĺňajúce vonkajšie otvory budov a vnútorné časti budov/vrátane
fólií, nápisov,malieb/

10 000,00 €

na prvé riziko

Svetelné a neónové nápisy alebo reklamy

10 000,00 €

na prvé riziko

CELKOVÉ ROČNÉ POISTNÉ

CELKOVÉ POISTNÉ ZA CELÚ DOBU POISTENIA ( 4 ROKY)
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Spoluúčasť

30,00 €
30,00 €

Roč.sadzba v %o

Ročné poistné v €
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Tabuľka č. 2

Poistenie zodpovednosti za škodu
Roč.sadzba

Poistná suma

Predmet poistenia
všeobecná - prevádzková zodpovednosť

660 000,00 €

Spôsob poistenia

Spoluúčasť

limit plnenia

0

ROČNÉ POISTNÉ
SPOLU :

CELKOVÉ POISTNÉ ZA CELÚ DOBU POISTENIA ( 4 ROKY)
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Ročné poistné v €
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Tabuľka č. 3

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla
Sadzby ročného poistného

Limity poistného plnenia
- za škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení
- za škodu vzniknutú poškodením, zničením alebo stratou veci, náklady spojené s právnym
zastupovaním a ušlý zisk

a) jednostopové motorové vozidlo a motorová
trojkolka s hmotnosťou do 400 kg, so
zdvihovým objemom valcov

1.
2.
3.
1.
2.

Ročná
sadzba
5 mil. €
1 mil. €

Výsledné
ročné
poistné
Počet pre
MV
všetky
vozidlá
v€

3

do 50 cm vrátane
3
3
nad 50 cm do 350 cm vrátane
3
nad 350 cm
3
b)
do 1 300 cm vrát. alebo na el. pohon
3
3
osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný
nad 1 300 cm do 1 400 cm vrátane
3
3
3
automobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou
nad 1 400 cm do 1 800 cm vrátane
4
3
3
hmotnosťou do 3500 kg, motorová trojkolka s
3. nad 1 800 cm do 1 900 cm vrátane
3
3
celkovou hmotnosťou nad 400 kg, so zdvihovým
nad 1 900 cm do 2 500 cm vrátane
2
objemom valcov
3
4. nad 2 500 cm
c) obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg
d) sanitný automobil, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba poistného
e) automobil banskej a záchrannej služby trvale vybavené špeciálnymi prístrojmi na záchranu života a
zásahové vozidlá jednotiek požiarnej ochrany, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba
poistného
f) ťahač návesov
g) ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s 1. od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane
evidenčným číslom s celkovou hmotnosťou
2. nad 12 000 kg
3
h) poľnohospodársky alebo lesný traktor, motorové vozidlo používané výlučne na prevoz včelstiev s
2
evidenčným číslom, pojazdný pracovný stroj bez evidenčného čísla alebo vysokodvižný vozík
i) motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor, alebo traktor, ktorému sa evidenčné číslo
neprideľuje
j) autobus určený na prevádzku iba v mestskej
1. autobus
41
hromadnej doprave a trolejbus
2. trolejbus
41
k) ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou
1. do 5 000 kg vrátane
2. nad 5000 kg
1
l) prípojné 1. určené na ťahanie motorovými
1.1. s celkovou hmotnosťou do 750 kg
vozidlo
vozidlami s výnimkou motorových
1
vozidiel uvedených v písm. a), f) a 1.2. s celkovou hmotnosťou nad 750 kg
1
i)
2. určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v písm. f) - náves
3. poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v písm. a) a i) je zahrnuté v sadzbách
poistného za tieto motorové vozidlá
Spoluúčasť: 0 €
ROČNÉ POISTNÉ SPOLU :

CELKOVÉ POISTNÉ ZA CELÚ DOBU POISTENIA ( 4 ROKY)
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Tabuľka č. 4

Havarijné poistenie motorových
vozidiel

Predmet poistenia

Poistná suma

osobné motorové vozidlá - 2 ks

50 370,00 €

nákladné motorové vozidlá - 0 ks

Spôsob poistenia

Spoluúčasť

nová cena

5 % min. 65,00 €

nová cena

5 % min. 65,00 €

Roč.sadzba v
%o

ROČNÉ POISTNÉ SPOLU :

CELKOVÉ POISTNÉ ZA CELÚ DOBU POISTENIA ( 2 ROKY)
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Tabuľka č. 5

Sumarizácia
Ročné poistné
Poistenie majetku

Tabuľka č. 1

Poistenie zodpovednosti za škodu

Tabuľka č. 2

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Tabuľka č. 3

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Tabuľka č. 4

Celkové poistné spolu :

x

Celkové poistné spolu za 4 roky:

x
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Zoznam poistených strojov a zariadení
Por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Invent. číslo
500000427
500000552
300000008
300000014
300000017
300000026
300000007
300000015
300000016
300000005
300000006
300000427
500000188
300000005
300000006
300000028
600000403
600000404
600000405
600000406
600000407
600000408
600000409
600000410
600000411
600000412
600000414
600000415
600000416
600000417
600000418

Príloha č.1

Názov
TRUNKINGOVÝ SYSTÉM-VYSIEL.
TELEFÓNNA ÚSTREDŇA
Trafostanica náhradný zdroj
Vzdušník stojatý 1,6 MP
Vzduchový kompresor DESK
Kotolňa technologia
Trafostanica ul.Kvačalova
Vzduchový kompresor EDSK
Vzduchový kompresor EDSK
Techn.meniareň V.Okružná
Technológia meniareň Zav.
Meniareň Hlinská - technol.
Server počítačovej siete
Dial.ovl.meniar.- V.Okruz.
Dial.ovl.meniar. - Priemys.
Dial.ovl.meniar. - Bajzova
TROLEJBUS TR 31 b.č. 251
TROLEJBUS TR 31 b.č. 252
TROLEJBUS TR 31 b.č. 253
TROLEJBUS TR 31 b.č. 254
TROLEJBUS TR 31 b.č. 255
TROLEJBUS TR 31 b.č. 256
TROLEJBUS TR 31 b.č. 257
TROLEJBUS TR 30 b.č. 258
TROLEJBUS TR 30 b.č. 259
TROLEJBUS TR 30 b.č. 260
TROLEJBUS TR 30 b.č. 261
TROLEJBUS TR 30 b.č. 262
TROLEJBUS TR 30 b.č. 263
TROLEJBUS TR 30 b.č. 264
TROLEJBUS TR 31 b.č. 265

Poistná suma
165 969,59 €
15 933,08 €
28 214,83 €
7 634,60 €
11 949,81 €
59 749,05 €
79 665,41 €
11 949,81 €
11 949,81 €
597 490,54 €
531 102,70 €
398 327,03 €
17 592,78 €
49 790,88 €
49 790,88 €
49 790,88 €
523 401,61 €
523 401,61 €
523 401,61 €
523 401,61 €
523 401,61 €
523 401,61 €
523 401,60 €
389 386,12 €
389 386,12 €
389 386,12 €
388 759,82 €
388 759,82 €
388 759,82 €
388 759,81 €
522 979,76 €
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Príloha č. 2
Umiestnenie automatov na vydaj JCL - MERONA
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Názov zastávky
Železničná stanica - VŠZP
Železničná stanica - VŠZP
Železničná stanica -TAXI
Železničná stanica -TAXI
Autobusová stanica -SAD
Závodského - smer Hájik
Žitná
Hurbanova - ÚP
Zaymusova - Polícia
Budatín - Námest. hrdinov
Kysucká
Košická - Tesco
Stodolová - Hájik
Slnečné námestie - Hájik
Mateja Béla - Hájik
Hlinska - Junior
Závodská
Hálková
Spanyolova - do mesta
Spanyolova - na Bôrik
Poštová
Cyrila Metoda - Vlčince
Obchodná - Vlčince
Vysokoškolákov - Lidl
Matice slovenskej
Fatranská - Vlčince
Jaseňova - Solinky
Limbova - Solinky
Tulipánova smer do mesta
Rudnayova - Bôrik
Univerzitná - UPC
Mostná - Hliny
Poľná - Váhostav
Mojšova Lúčka
Celulózka
Žilinská Univerzita
Bytčica
Carrefour
Smrekova - Solinky
Hlinská
Predmetská
Kálov - Tesco
Štefánikovo námestie
V. okružná - Aupark

Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat

železničná trat : Žilina - Rajec

Č.aut.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Názov zastávky
Železničná stanica - nástup
ZA - Záriečie
ZA - Solinky
ZA - Bytčica
Lietavská Lúčka
Poluvsie
Rajecké Teplice
Konská pri Rajci
Zbyňov
Kľače
Rajec
Rajec
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Názov
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
Automat
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Príloha č. 3
Celková poistná suma je 30 000 €
Limity v rámci poistenia peňazí a cenín
P.č.

Typ

Miesto poistenia

1.

predajné miesta

2.
3.

automaty MERONA v počte 56 ks
trezor pokladna

budova MsÚ, Námestie obetí komunizmu, Žilina
(pred Tescom), Námestie Andreja Hlinku, Žilina
zoznam - príloha č. 3
Kvačalova 2

4.

mincovna

Kvačalova 2

Limit plnenia

Spôsob poistenia

limit plnenia na jedno miesto 7.000 €

poistenie v čase prevádzky aj mimo prevádzky

limit plnenia na jeden automat 400 €
limit plnenia 20.000 €

nonstop 24 hodín
poistenie v čase prevádzky aj mimo prevádzky

limit plnenia 10.000 €

poistenie v čase prevádzky aj mimo prevádzky
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Príloha č. 4
Špecifikácia motorových vozidiel pre PZP

Číslo karosérie

Továrenská
značka

P.č.

ŠPZ

Typ vozidla

Farba

RokVyr

ObjMot

Vykon

Palivo

Celk.Hmot.

Číslo TP

DruhMV

1

ZA481BI

TMBCD46Y523466062

ŠKODA

Fabia

Zelená

2002

1390

74 Benzín

1610 SC606584

osobný automobil

2

ZA482BI

TMBCD46Y423466313

ŠKODA

Fabia

Zelená

2002

1390

74 Benzín

1610 SC606582

osobný automobil

3

ZA483BI

74 Benzín

1610 SC606583

4

???

5

TMBCD46Y12366124

ŠKODA

Fabia

Zelená

2002

1390

???

Iná značka

Vysokozd. vozík

Biela

2000

0

ZA451AT

TNG1829XAS2010030

LIAZ

18.29XA-VNP-400

Zelenožltá

1995

11940

210 Nafta

18000 SA105086

nákladný automobil

6

ZA707AH

TNT815TP6KK090057

TATRA

T815 TP 24265

Zelenožltá

1989

19000

265 Nafta

24000 AK052249

nákladný automobil

7

ZA911AB

21340-1976

Zetor

ZKL 5748

Červená

1976

3117

38 Nafta

4700 SA734300

8

ZA702CA

VNEPS09D100000887

RENAULT

PS 09D1

Zelenožltá

2004

7790

182 Nafta

18000 SC740721

autobus mestský

9

ZA682BR

TMKB217143M006845

KAROSA

B952

Zelenožltá

2003

7790

180 Nafta

17800 SC623655

autobus mestský

10

ZA681BR

TMKB217143M006846

KAROSA

B9251 1714

Zelenožltá

2003

7790

180 Nafta

17800 SC623656

autobus mestský

11

ZA680BR

TMKB217143M006847

KAROSA

B952 1714

Zelenožltá

2003

7790

180 Nafta

17800 SC623657

autobus mestský

12

ZA558BT

TMKB217143M007154

KAROSA

B952 1714

Zelenožltá

2003

7790

180 Nafta

17800 SC623628

autobus mestský

13

ZA557BT

TMKB217143M007156

KAROSA

B952 1714

Zelenožltá

2003

7790

180 Nafta

17800 SC623626

autobus mestský

14

ZA556BT

TMKB217143M00715

KAROSA

B952 1714

Zelenožltá

2003

7790

180 Nafta

17800 SC623628

autobus mestský

15

ZA216CC

VNEPS09D100001080

IRISBUS

PS 09D1

Biela

2004

7790

182 Nafta

18000 SC740746

autobus mestský

16

ZA703CA

VNEPS09D100000880

RENAULT

PS 09D1

Zelenožltá

2004

7790

182 Nafta

18000 SC740720

autobus mestský

17

ZA382CJ

TMKB217185M009434

KAROSA

B952-1718

Žltá

2005

7790

180 Nafta

17800 SC858279

autobus mestský

18

ZA381CJ

TMKB217185M009435

KAROSA

B 952,1718

Žltá

2005

7790

180 Nafta

17800 SC858280

autobus mestský

19

ZA420CM

TMKB217185M010125

KAROSA

B952,1718

Žltá

2005

7790

180 Nafta

17800 SC858253

autobus mestský

20

ZA950CN

TMKB217185M010321

KAROSA

B952,1718

Zelenožltá metalíza

2005

7790

180 Nafta

17800 SC858212

autobus mestský

21

ZA948CN

TMKB217185M010320

KAROSA

B952,1718

Zelenožltá metalíza

2005

7790

180 Nafta

17800 SC858211

autobus mestský

22

ZA789CT

TMKK119706M00504

KAROSA

B991 E

Zelenožltá

2006

7790

213 Nafta

6000 SC988231

autobus mestský

23

ZA740AT

TMB2160SM002064

KAROSA

B932

Zelená

1999

11940

0 Nafta

18000 SC397801

autobus mestský

24

ZA743AT

TMB21690SM002565

KAROSA

B932

Zelená

1999

11940

0 Nafta

18000 SC297802

autobus mestský

25

ZA786CT

TMKK119706M000503

KAROSA

B991 E

Zelenožltá

2006

7790

213 Nafta

6000 SC988230

autobus mestský

33
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vysokozdvižný vozík

traktor
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ZA785CT

TMKK119706M000502

KAROSA

B 961 E

Zelenožltá

2006

7790

213 Nafta

26000 SC988229

autobus mestský

27

ZA784CT

TMKB217186M011388

KAROSA

B 952E

Zelenožltá

2006

7790

180 Nafta

17800 SC988224

autobus mestský

28

ZA784AH

TMKB21654TM035785

KAROSA

B732,1954

Zelenožltá

2000

11940

0 Nafta

15780 SC153661

autobus mestský

29

ZA785AH

TMKB21660TM035592

KAROSA

B732, 1660

Zelenožltá

1996

11940

0 Nafta

17000 SC153621

autobus mestský

30

ZA771AH

TMKB21660TM035596

KAROSA

B732, 1660

Zelenožltá

1996

11940

0 Nafta

17000 SC153626

autobus mestský

31

ZA783CT

TMKB217186M011387

KAROSA

B952 E

Zelenožltá

2006

7790

180 Nafta

17800 SC988223

autobus mestský

32

ZA782CT

TMKB217186M011386

KAROSA

B952

Zelenožltá

2006

7790

180 Nafta

17800 SC988222

autobus mestský

33

ZA781CT

TMKB217186M011385

KAROSA

B952

Zelenožltá

2006

7790

180 Nafta

17800 SC988221

autobus mestský

34

ZA358FY

TMKB217186M011384

KAROSA

B952

Zelenožltá

2006

7790

180 Nafta

17800 SC988220

autobus mestský

35

ZA990CZ

VNEPS09D200300880

IRISBUS

MESTSKY AUTOBUS

Biela

2006

7790

213 Nafta

18000 SB371954

autobus mestský

36

ZA508CZ

VNEPU09D100301253

IRISBUS

CITELIS

Zelenožltá

2006

7790

231 Nafta

28000 SD052021

autobus mestský

37

ZA524CZ

VNEPU09D100301269

IRISBUS

CITELIS

Zelenožltá

2006

7790

231 Nafta

28000 SD052034

autobus mestský

38

ZA779CT

TMKB217186MO11383

KAROSA

952,1718 Zelenožltá

2006

7790

180 Nafta

17800 SC988219

autobus mestský

39

ZA246BF

ZMKB21690XM002063

KAROSA

932,169 Zelenožltá

1999

11940

175 Nafta

18000 SC397800

autobus mestský

40

234

12455 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1998

240

0 Elektrina

26000 T0010

trolejbus

41

235

12835 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1999

240

0 Elektrina

26000 T0323

trolejbus

42

223

11997 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1994

240

0 Elektrina

16000 T0025

trolejbus

43

229

12003 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1994

240

0 Elektrina

26000 TOO27

trolejbus

44

226

12001 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1994

240

0 Elektrina

26600 T0029

trolejbus

45

231

12422 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1998

240

0 Elektrina

26000 T0008

trolejbus

46

227

12002 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1994

240

0 Elektrina

26600 T0023

trolejbus

47

228

12004 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1994

240

0 Elektrina

26000 T0028

trolejbus

48

239

13004 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

2001

240

0 Elektrina

26000 T0325

trolejbus

49

240

13005 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

2001

240

0 Elektrina

26000 T0326

trolejbus

50

241

13072 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

2002

240

0 Elektrina

26000 T0327

trolejbus

51

242

13073 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

2002

240

0 Elektrina

26000 T0328

trolejbus

52

232

12423 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1998

240

0 Elektrina

26000 T0007

trolejbus

53

243

13074 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

2002

240

0 Elektrina

26000 T0329

trolejbus

54

205

11975 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1993

240

0 Elektrina

26600 T0017

trolejbus

34
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206

11975 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1993

240

0 Elektrina

26600 T0018

trolejbus

56

207

11977 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1993

240

0 Elektrina

26600 T0019

trolejbus

57

209

11979 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1993

240

0 Elektrina

26600 T0021

trolejbus

58

211

11986 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1993

240

0 Elektrina

16000 T0002

trolejbus

59

220

11995 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1993

240

0 Elektrina

16000 T0011

trolejbus

60

ZA469BR

VNESFR11500210691

IRISBUS

Iliada

Biela

2003

11116

18000 SB749318

diaľkový autobus

61

ZA532YA

308/94

KaK

116/n/18/13

Biela

1994

0

0 Iné

600 SC036251

prípojné vozidlo

62

ZA387YA

UJ1DX8J10WDK10410

PV

02-PS-P

Biela

1998

0

0 Iné

800 SA200473

prípojné vozidlo

63

ZA119DK

VNEPS09D106000177

IRISBUS

PS09D1

Biela

2007

7790

180 Nafta

18000 -

autobus mestský

64

ZA118DK

VNEPS09D106000179

IRISBUS

PS09D1

Biela

2007

7790

180 Nafta

18000 -

autobus mestský

65

ZA125DK

VNEPS09D106000178

IRISBUS

PS09D1

Biela

2007

7790

180 Nafta

18000 -

autobus mestský

66

ZA348DN

VF3GB9HWC96270317

PEUGEOT

PARTNER

Modrá

2008

1560

55 Nafta

1730 SD222502

67

ZA964DP

VF3XS9HUC64198130

PEUGEOT

EXPERT 1,6 H

2000

1560

66 Nafta

2661 SD253939

68

ZA967DP

VF3GJ9HWC8N029813

PEUGEOT

PARTNER

Biela
Šedá metalíza strieborná
pastelov

2007

1560

55 Nafta

1875 NEU

69

ZA885DT

VF37APHTC68521704

PEUGEOT

PARTNER

Biela

2008

1560

55 Nafta

1960 SF856527

70

213

11988 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1993

240

0 Elektrina

16000 T0004

trolejbus

71

214

11989 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1993

240

0 Elektrina

16000 T0005

trolejbus

72

217

11993 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1993

240

0 Elektrina

16000 T0008

trolejbus

73

216

11991 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1993

240

0 Elektrina

16000 T0007

trolejbus

74

219

11994 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1993

240

0 Elektrina

16000 T0010

trolejbus

75

221

11996 ŠKODA

Trolejbus

Zelenožltá

1993

240

0 Elektrina

16000 T0012

trolejbus

76

ZA776CV

TMBBD21Z572051286

ŠKODA

Octavia

Šedá metalíza strieborná svetlá

2006

1984

110 Nafta

77

ZA 791 AH

N2FA0018

LIAZ

101.860 VNP-400

zelenožltá

1991

11940

0 Nafta

78

ZA696FD

TMKB21676VM000385

Karosa

B 93.,1676

biela

1997

11940

79

251

TM9DTAJ7CCASE3677

ŠKODA 31 Tr-SOR Trolejbus

2012

250

80

ZA213FJ

W0LF7B0BEDV600929

OPEL

2012

1995

81

255

TM9DTAJ7CCASE3681

ŠKODA 31 Tr-SOR Trolejbus

2012

250

27500

trolejbus

82

258

TM9CTAJ7VCASE3692

ŠKODA 31 Tr-SOR Trolejbus

2012

160

17300

trolejbus

VIVARO

35

266 Nafta

1970 SG275729

nákladný automobil
malý nákladný
automobil
malý nákladný
automobil
malý nákladný
automobil

osobný automobil

13750

nákladný automobil

175 Nafta

17000 PB123183

autobus mestský

250

27500

trolejbus

66 Nafta

2900

nákladný automobil

OVS-poistná zmluva od 01.01.2016 do 31.12.2019

83

252

TM9DTAJ7CCASE3678

ŠKODA 31 Tr-SOR Trolejbus

2012

250

27500

trolejbus

84

253

TM9DTAJ7CCASE3679

ŠKODA 31 Tr-SOR Trolejbus

2012

250

27500

trolejbus

85

254

TM9DTAJ7CCASE3680

ŠKODA 31 Tr-SOR Trolejbus

2012

250

27500

trolejbus

86

257

TM9DTAJ7CCASE3691

ŠKODA 31 Tr-SOR Trolejbus

2012

250

27500

trolejbus

87

256

TM9DTAJ7CCASE3690

ŠKODA 31 Tr-SOR Trolejbus

2012

250

27500

trolejbus

88

259

TM9CTAJ7VCASE3693

ŠKODA 31 Tr-SOR Trolejbus

2012

160

17300

trolejbus

89

260

TM9CTAJ7VCASE3694

ŠKODA 31 Tr-SOR Trolejbus

2012

160

17300

trolejbus

90

261

TM9CTAJ7VDASE3723

ŠKODA 31 Tr-SOR Trolejbus

2013

160

17300

trolejbus

91

262

TM9CTAJ7VDASE3724

ŠKODA 31 Tr-SOR Trolejbus

2013

160

17300

trolejbus

92

263

TM9CTAJ7VDASE3725

ŠKODA 31 Tr-SOR Trolejbus

2013

160

17300

trolejbus

93

264

TM9CTAJ7VDASE3726

ŠKODA 31 Tr-SOR Trolejbus

2013

160

17300

trolejbus

94

265

TM9CTAJ7VDASE3722

ŠKODA 31 Tr-SOR Trolejbus

2013

250

27500

trolejbus

95

ZA971GC

SUU241163EB014197

Solaris

Urbino 12

biela

2014

6700

204 NM

18000 NA328961

autobus mestský

96

ZA192GD

SUU241163EB014198

Solaris

Urbino 12

biela

2014

6700

204 NM

18000 NA328962

autobus mestský

97

ZA097GD

SUU241163EB014199

Solaris

Urbino 12

biela

2014

6700

204 NM

18000 NA328963

autobus mestský

98

ZA929GC

SUU241163EB014200

Solaris

Urbino 12

biela

2014

6700

204 NM

18000 NA493974

autobus mestský

99

ZA116GC

SUU241163EB014201

Solaris

Urbino 12

biela

2014

6700

204 NM

18000 NA493975

autobus mestský
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Príloha č. 5
Špecifikácia motorových vozidiel pre havarijné poistenie

Por.č.

Druh MV

Továrenská značka a
typ vozidla

EVČ

Rok výroby

VIN číslo

Číslo
Osvedčenia
o evidencii

Zdvihový
objem
valcov

Výkon

Celková
hmotnosť

Poistná suma

1

osobné

Škoda Octavia

ZA776CV

2006

TMBBD21Z572051286

SG275729

1984

110

1970

27 000,00 €

2

nákladné

OPEL VIVARO Van

ZA213FJ

2012

W0LF7B0BEDV600929

NA277163

1995

66

2900

23 370,00 €
50 370,00 €
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