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Skupinová poistná zmluva č. 080000908 
 

Zmluvné strany  
 
Poistník                  Úrad vlády Slovenskej republiky  
so sídlom:                Námestie Slobody 1, 813 70  Bratislava   
IČO:                         00151513 
bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
číslo účtu:                  
v zastúpení:              Ing. Igor Federič, 
                                 vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
 
(ďalej len „poistník”) 
 
a  
 
Poisťovateľ             Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 
So sídlom:                Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1, Slovenská republika 
IČO:                         00 151 700 
IČ DPH:                   SK2020374862 
                                 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,   
                                 vložka číslo: 196/B 
bankové spojenie:    Tatra banka, a. s. Bratislava, č. ú.:  
v zastúpení:               Ing.Marek Jankovič, predseda predstavenstva 
           JUDr. Marko Tomašovič, člen predstavenstva 
               
 
(ďalej len “poisťovateľ”)  
(poistník a poisťovateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 
uzavierajú podľa ust. § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) poistnú zmluvu (ďalej len „zmluva“) o 
úrazovom poistení osôb vo vozidle podľa podmienok poistenia Moje auto.  
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA  

1. Na úrazové poistenie osôb vo vozidle sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre KASKO 
poistenie vozidiel – Moje auto schválené dňa 25.05.2011 (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné 
podmienky ku KASKO poisteniu vozidiel – Moje auto schválené dňa 25.05.2011 (ďalej len 
OPP), spoločne nazývané tiež „Poistné podmienky“ a ustanovenia tejto zmluvy. 

2. Poistné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 1 a priloha č.4. 

 

 

ČLÁNOK I Poistené osoby, prihlasovanie, odhlasovanie a evidencia motorových vozidiel 
1. Poistené sú všetky nemenované osoby (vodič a ostatní cestujúci 

v počte podľa technického preukazu alebo Osvedčenia o evidencii vozidla; ďalej len "OE") 
prepravované motorovým vozidlom poistníka, ku ktorému bolo poistenie dojednané (ďalej len 
„MV“).  
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2. Prihlásenie MV vykoná poistník pri uzavretí zmluvy uvedením MV 
v Zozname motorových vozidiel k poistnej zmluve (ďalej len “zoznam”), ktorý je 
neoddeliteľnou prílohou č. 2 zmluvy.  

3. Prihlásenie MV môže poistník počas platnosti zmluvy vykonať 
doručením úplne a správne vyplnenej a podpísanej Žiadosti o prihlásenie  MV do poistenia 
(ďalej len „prihláška“), ktorej vzor je prílohou č. 3 tejto zmluvy, v elektronickej alebo 
papierovej podobe. 

4. Poistník je povinný v zozname (podľa bodu 2. tohto článku) alebo 
v prihláške (podľa bodu 3. tohto článku) uviesť minimálne nasledovné údaje: evidenčné číslo, 
továrenskú značku, druh MV, VIN, počet sedadiel podľa OE. 

5. Pokiaľ nie je súčasťou prihlášky OE poistník je povinný údaje 
uvedené na prihláške vyplniť úplne a správne podľa OE a zároveň zodpovedá za škody, ktoré 
poisťovateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti. 

6. Poistenie osôb prepravovaných MV uvedeným v zozname začína 
dňom účinnosti tejto zmluvy v súlade s čl. VI, bod 8. a 9. Poistenie osôb prepravovaných MV 
prihláseným počas platnosti zmluvy začína dňom, ktorý je uvedený v prihláške, nie však skôr 
ako v deň, ktorý nasleduje po doručení úplne a správne vyplnenej a podpísanej prihlášky 
poisťovateľovi.  

7. Odhlásenie MV z poistenia vykoná poistník doručením písomnej 
Žiadosti o odhlásenie MV z poistenia poisťovateľovi (ďalej len „odhláška“), ktorej vzor  je 
prílohou č. 3 tejto zmluvy. Pri vyplňovaní odhlášky je poistník povinný uviesť minimálne 
nasledovné údaje: evidenčné číslo, továrenskú značku, VIN,  požadovaný koniec poistenia.  

8. Poistenie osôb prepravovaných MV končí v súlade s Poistnými 
podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy alebo iným spôsobom uvedeným v Občianskom 
zákonníku alebo v inom všeobecne záväznom právnom predpise.  

9. V prípade odhlásenia MV z poistenia odhláškou, poistenie skončí 
dňom, ktorý poistník uvedie v odhláške  ako koniec poistenia, nie však skôr ako v deň 
doručenia odhlášky poisťovateľovi.   

10. Poistník je povinný bez meškania nahlásiť poisťovateľovi 
skutočnosti zakladajúce zánik poistenia pre vozidlo. Za prípadné škody vzniknuté 
nedodržaním tejto povinnosti poistník ručí. Pre zánik poistenia vozidla nie je však 
rozhodujúce, či poistník oznámil poisťovateľovi skutočnosti zakladajúce zánik. 

11. Poisťovateľ písomne potvrdí poistníkovi prihlásenie MV do 
poistenia alebo odhlásenie MV z poistenia. Poisťovateľ má právo prihlásené MV do poistenia 
neprijať. 

 

ČLÁNOK II Poistná udalosť, rozsah poistenia, poistné plnenie 
1. Poistnou udalosťou je úraz definovaný vo VPP, ktorý nastal počas trvania poistenia. 

2. Zmluvne sa dojednáva, že okrem čl. XXIX, bod 5) VPP sa za úraz nepovažuje poškodenie 
zdravia, ktoré poistený utrpel: pri pracovnej činnosti (napr. nakladanie, vykladanie tovaru) 
alebo pri akejkoľvek inej činnosti, ktorá priamo nesúvisí s jazdou motorového vozidla po 
pozemnej komunikácií (napr. pohyb na miestach neurčených na prepravu osôb, jazda mimo 
pozemnej komunikácie) alebo pri akejkoľvek činnosti súvisiacej s úkonmi definovanými v čl. 
XXIX, bod 2. VPP vykonanými mimo pozemnej komunikácie. Toto ustanovenie sa 
nevzťahuje na osobné motorové vozidlá. 

3. V súlade s čl. XXIX bod 1) VPP sa dojednáva poistné krytie v rozsahu: 
Poistná suma pre prípad smrti následkom úrazu:                                                  20 000,00 EUR 
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Poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu v rozsahu vybraných diagnóz: 
                                                                                                                               20 000,00 EUR 
Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:                                                                      5,00 EUR 
Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia:                                                  5,00 EUR 
Lehotné (bežné) poistné pre 1 MV s 1-3 sedadlami za dojednané poistné krytie:       37,70 EUR 
Lehotné (bežné) poistné pre 1 MV s 4-5 sedadlami za dojednané poistné krytie:       50,37 EUR 
Lehotné (bežné) poistné pre 1 MV s 6-9 sedadlami za dojednané poistné krytie:       88,00 EUR 
Celkové lehotné poistné za prihlásené motorové vozidlá v zmysle Čl. I bod 2.                   
                                                                                                                                 2 480,00 EUR 

4. Právo na plnenie z poistnej udalosti má poistený. Ak došlo poistnou udalosťou k smrti 
poisteného, právo na plnenie majú osoby uvedené v § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka. 

 

ČLÁNOK III Poistná doba a poistné obdobie  
1. Poistná doba pre poistenia jednotlivého MV je dohodnutá na dobu účinnosti tejto zmluvy podľa čl. VI, 

bod 8. alebo do vyčerpania finančného limitu 9920,00 eur. 
2. Poistným obdobím je 1 rok. 

 

ČLÁNOK IV Poistné  
1. Poistné uvedené v Článku II bode 3 zmluvy zahŕňa skupinovú zľavu 

vo výške 26,3% pre MV s 1-3 sedadlami, vo výške 26,2% pre MV s 4-5 sedadlami a vo výške 
26,3% pre MV so 6-9 sedadlami. 

2. Poistník je povinný platiť poistné na príslušné poistné obdobie 
podľa ustanovení tejto zmluvy. Poistné sa stanoví podľa aktuálneho počtu MV na začiatku 
poistného obdobia. Toto poistné možno meniť dohodou zmluvných strán. 

3. Poisťovateľ je oprávnený vystaviť predpis poistného za MV 
prihlásené a prijaté do poistenia počas poistného obdobia. Poistník je povinný uhradiť poistné 
v termíne splatnosti podľa podkladu na zaplatenie poistného. V prípade, že poisťovateľ 
neuplatní toto právo, poistné bude vyúčtované podľa bodu 5. tohto článku zmluvy. 

4. Počas poistného obdobia je poistník oprávnený žiadať vrátenie 
nespotrebovaného poistného za MV odhlásené z poistenia a poisťovateľ je povinný vrátiť 
nespotrebované poistné do 30 dní od doručenia žiadosti o vrátenie poistného na účet uvedený v 
tejto žiadosti. V prípade, že poistník neuplatní toto právo, poistné bude vyúčtované podľa bodu 
5. tohto článku zmluvy. 

5. Poistné je splatné do 30-tich dní odo dňa doručenia podkladu pre 
platbu poistného na účet Bratislava. Variabilným symbolom platby je číslo tejto zmluvy. Prvé 
poistné je stanovené vo výške zodpovedajúcej poistnému na prvé poistné obdobie pre 
motorové vozidlá uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

6. Do 2 mesiacov od skončenia poistného obdobia ako aj od skončenia 
platnosti alebo účinnosti zmluvy, vykoná poisťovateľ v spolupráci s poistníkom vyúčtovanie 
poistného (ďalej len „vyúčtovanie“) za uplynulé poistné obdobie alebo za čas do skončenia 
poistenia, a môže stanoviť predpis následného poistného na ďalšie obdobie.  

7. Poistník a poisťovateľ majú právo vzájomne si preveriť podkladové 
údaje a vyúčtovanie do troch mesiacov od vykonania vyúčtovania. 

8. Ak poistník neuhradí poistné v termíne splatnosti, bude mu 
doručená upomienka alebo výzva a v prípade nezaplatenia poistenie zanikne v súlade s čl. VII 
bodom 12) VPP. 
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ČLÁNOK V Hlásenie poistných udalostí 
1. Poistník je povinný pri hlásení poistnej udalosti:  

- potvrdiť tlačivo s oznámením úrazu pečiatkou a podpisom svojho 
zodpovedného pracovníka, 

- vystaviť potvrdenie o tom, že k úrazu poisteného došlo pri činnosti, pre 
ktorú je poistenie dojednané, 

- v prípade, ak ide o pracovný úraz, zároveň s oznámením úrazu predložiť 
vyplnené a potvrdené tlačivo „Záznam o registrovanom pracovnom úraze“. 

2. Poistník zodpovedá za správne vyplnenie a ako aj za prípadné 
zneužitie dokladov súvisiacich s poistením alebo týkajúcich sa poistenia, ktoré je povinný 
poisťovateľovi vystaviť alebo potvrdiť podľa tejto zmluvy zamestnancami, ktorých touto 
činnosťou poveril. Poistník je povinný nahradiť poisťovateľovi prípadnú škodu, ktorá 
poisťovateľovi  vznikne  nesprávnym vyplnením prípadne zneužitím takýchto dokladov  zo 
strany povereného zamestnanca poistníka. Poistník  nezodpovedá za škodu, ak k takémuto 
nesprávnemu vyplneniu alebo zneužitiu dokladov došlo konaním, nekonaním a/alebo 
opomenutím iných osôb než jeho poverených zamestnancov, napr. konaním poistených osôb.  

 

ČLÁNOK VI Závere čné ustanovenia 
1. Akákoľvek zmena zmluvy alebo dodatok k zmluve musia byť 

vyhotovené písomne. Táto zmluva je zároveň poistkou v zmysle príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že poistenie môže vypovedať každá 
zmluvná strana do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy pri MV uvedených v zozname alebo po 
doručení prihlášky poisťovateľovi pri MV prihlásených na základe prihlášky. Výpovedná 
lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie vo vzťahu k MV, ktorého sa výpoveď týka 
zanikne.  

3. Každá zmluvná strana môže zmluvu alebo poistenie MV vypovedať 
písomne najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Písomná výpoveď musí byť 
druhej zmluvnej strane doručená pred začiatkom plynutia tejto lehoty. Zmluva zanikne 
koncom poistného obdobia. 

 
4. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol pred 

uzavretím zmluvy oboznámený s 
a) Poistnými podmienkami a všetkými skutočnosťami o poistení osôb dôležitými pre poistníka 

a vyplývajúcimi zo zmluvy, najmä s povinnosťami poistníka a poistených a aj s dôsledkami 
ich porušenia, ako aj s údajmi v zmysle ustanovenia § 792a Občianskeho zákonníka v 
platnom znení a v písomnej podobe tieto informácie obdržal, 

b) Informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy v súlade s § 37 ods. 3 zákona č. 
8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov . Uvedená informácia je k dispozícii na internetovej stránke poisťovateľa, na 
adrese www.allianzsp.sk. 

5. Daňové povinnosti, vzťahujúce sa na zmluvu, sú upravené 
všeobecne záväzným právnym predpisom platným na území Slovenskej republiky, ktorý je 
zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento zákon taktiež 
ustanovuje, ktoré plnenia z poistenia sú oslobodené od dane z príjmov, ako aj odpočítateľné 
položky, resp. iné daňové náležitosti týkajúce sa poistenia. Právne vzťahy založené poistnou 
zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

6. Poistník vyhlasuje, že zmluvu uzatvára vo vlastnom mene. 
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7. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, v zmysle § 5a zák. 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácii) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a 
súhlasia, že táto zmluva, vrátane všetkých jej súčastí a príloh, bude zverejnená v Centrálnom 
registri zmlúv (ďalej len register). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, 
ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v 
registri sa nepovažuje za porušenie, ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie 
označené v takejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka, sa za 
dôverné informácie nepovažujú. 

8. Zmluva nadobúda účinnosť deň po jej zverejnení v súlade s článkom 
7 zmluvy a uzaviera sa na dobu určitú na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy.  

9. V prípade, že zmluva nebude do dňa, predchádzajúceho dňu 
účinnosti podľa bodu 7 tohto článku zmluvy zverejnená v registri, zmluvné strany sa dohodli, 
že zmluva nadobúda účinnosť v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, dňom 
bezprostredne nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.  

10. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. Je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pričom poisťovateľ 
obdrží jedno vyhotovenie a poistník päť vyhotovení. 

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1 Všeobecné poistné podmienky pre Kasko poistenie vozidiel – Moje auto,   
                   schválené dňa 25.05.2011 
Príloha č. 2 Zoznam motorových vozidiel k poistnej zmluve 
Príloha č. 3 Vzor žiadosti o prijatie/odhlásenie motorových vozidiel do/z poistenia   
                   (prihláška/odhláška) 
Príloha č. 4 Osobitné poistené podmienky ku Kasko poisteniu vozidiel – Moje auto, schválené   
                    dňa 25.05.2011 

 
 
 
 

 
V Bratislave,  dňa ...............................            V Bratislave, dňa............................... 
 
Za Allianz - Slovenskú poisťovňu, a. s.: Za Úrad vlády Slovenskej republiky: 
 
 
 
............................................................  ........................................................... 
Ing. Marek Jankovič                Ing. Igor Federič 
 predseda predstavenstva                          vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
 
 
......................................................……    
JUDr. Marko Tomašovič  
člen predstavenstva    
 
 
 


