
Allianz@ 
Flotilová poistná zmluva 

Slovenská poisťovňa 

pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla 

Zmluvné strany: 

Poistník 
Obchodné meno: 
so sídlom: 
bankové spojenie: 
č. účtu: 
IČO: 
Zastúpená: 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 
Štátna pokladnica 
SK96 8180 0000 00700 00 60195 
00 151 513 

Titul. Meno a Priezvisko: Ing. Igor Federič 
Funkcia: 
(ďalej len „poistník") 

a 

Poisťovateľ 
Obchodné meno: 
so sídlom: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ : 
bankové spojenie: 
č. účtu: 
Zapísaná: 
Oddiel: 
Zastúpená: 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s„ 
Dostojevského rad 4, 815 7 4 Bratislava 
00 151 700 
SK2020374862 
2020374862 
Tatra banka, a.s. 
SK1711000000002626006702 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. 
Sa. vložka č.: 196/B 
Ing. Andrea Viceníková - na základe splnomocnenia 
Ing. Ingrid Petrovská - na základe splnomocnenia 

( ďalej len „poisťovatel") 

uzatvárajú v zmysle § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovedností za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba .zákon") 

flotilovú poistnú zmluvu 
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla č. 8080 ...... „ .... . 

(ďalej len .zmluva") 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla (ďalej len „poistenie zodpovednosti"), súboru vozidiel, ktorých vlastnlkom, držiteľom alebo 
prevádzkovateľom je úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „flotila"). Tento súbor vozidiel je uvedený 
v Zozname vozidiel (ďalej len .Zoznam vozidiel"), ktorí tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako Príloha č. 1, 
alebo na Prihláške do poistenia (ďalej len .Prihláška"; vzor Prihlášky je pripojený ako Príloha č. 2). 
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2. Poistenie zodpovednosti sa riadi zákonom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ďalej sa 
poistenie riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 15.10.2014 (ďalej len „VPP"), ktoré poistník obdržal a je s 
nimi oboznámený, čo potvrdzuje podpisom na tejto zmluve. VPP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade rozdielov medzi ustanoveniami tejto zmluvy a ustanoveniami VPP, 
majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy. 

Článok II 
Vznik poistenia 

1. Poistenie vozidla, ktoré je uvedené v Zozname vozidiel alebo v Prihláške pri uzatváraní tejto zmluvy začína 
dňom, ktorý je v Zozname vozidiel alebo v Prihláške uvedený ako začiatok poistenia, nie ale skôr ako je deň 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Poistenie vozidla flotily, ktoré nie je uvedené v Zozname vozidiel alebo v Prihláške pri uzatváraní tejto zmluvy, 
môže vzniknúť rozšírením Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky niektorým z nasledujúcich spôsobov: 
a) doručením riadne doplneného Zoznamu vozidiel (len s uvedením vozidiel vstupujúcich do poistenia 
dodatočne) v elektronickej forme tak, ako je uvedené nižšie v tomto článku , alebo 
b) doručením scanu riadne vyplnenej Prihlášky v elektronickej forme tak, ako je uvedené nižšie v tomto článku, 
alebo 
c) doručením písomného vyhotovenia riadne doplneného a podpísaného Zoznamu vozidiel, alebo 
d) doručením písomného vyhotovenia riadne vyplnenej a podpísanej Prihlášky, tak ako je uvedené nižšie 
v tomto článku. 

3. Prihlásenie vozidla do poistenia podľa ods. 2. písm. a) a b) tohto článku zaeviduje poisťovateľ na základe 
riadne doplneného Zoznamu vozidiel alebo riadne vyplnenej Prihlášky, doručených v elektronickej forme, a to 
z elektronickej adresy (ďalej len .e-mailovej adresy") kontaktnej osoby poistnika. Poistenie vozidla alebo 
vozidiel prihlásených takýmto spôsobom začína dňom uvedeným v takto doručenom Zozname vozidiel alebo v 
takto doručenej Prihláške, nie však skôr, ako v deň doručenia niektorého z uvedených dokumentov na e
mailovú adresu kontaktnej osoby poisťovateľa. 

4. Prihlásenie vozidiel do poistenia podľa ods. 2. písm. c) ad) tohto článku poisťovateľ zaeviduje na základe 
riadne doplneného a podpísaného Zoznamu vozidiel alebo riadne vyplnenej a podpísanej Prihlášky poistnikom 
(oprávneným zástupcom poistnika). Začiatok poistenia vozidiel vstupujúcich do poistenia je deň uvedený na 
Zozname vozidiel alebo Prihláške, nie však skôr ako je deň podpísania Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky 
poistnikom (oprávneným zástupcom poistníka). Poistník je povinný originál Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky 
doručiť poisťovateľovi najneskôr do 3 dní od jeho vyplnenia a podpísania. 

5. V prípade, ak Zoznam vozidiel alebo Prihláška nebude zo strany poistníka vyplnená riadne (najmä nebudú 
vyplnené všetky potrebné údaje, resp. uvedené údaje nebudú v súlade so skutočným stavom). poisťovateľ 
vyzve poistníka na doplnenie (opravu) Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky (ďalej len .intervencia"). Poistnik je 
povinný doplnený (opravený) Zoznam vozidiel alebo Prihlášku zaslať poisťovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa 
obdržania intervencie poisťovateľa. Ak si poistník uvedenú povinnosť nesplní riadne a včas, poisťovateľ má 
právo oámietnuť prihiásenie takéhoto vozidla do poistenia. Oámietnuue prihlásenia vozidla do poistenia bude 
poistníkovi písomne oznámené; poistenie vozidla v takom prípade nevzniklo. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pri vzniku poistenia oznámia druhej zmluvnej strane údaje o kontaktných 
osobách. Akúkoľvek zmenu kontaktných osôb poistníka alebo poisťovateľa alebo zmenu ich kontaktných 
údajov, je možné vykonať písomne a to doručením informácie o novej kontaktnej osobe alebo o jej nových 
kontaktných údajoch osobne alebo jej zaslaním prostredníctvom pošty, alebo elektronickou formou. Zmeny 
kontaktných osôb alebo zmeny ich kontaktných údajov nadobúdajú účinnosť dňom doručenia takejto informácie 
druhej zmluvnej strane. 
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Doba poistenia, poistné obdobie 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou odo dňa 01.01.2018 do 31.03.2018. 
Poistné obdobie začína dňom 01 .01.2018 a končí 31.03.2018. 

2. Poistné obdobie jednotlivých vozidiel poistených vo flotile sa riadi poistným obdobím flotily. Prvé poistné obdobie 
pre poistenie vozidla flotily, ktorého poistenie začalo po dni začiatku poistného obdobia flotily (ods. 1 tohto 
článku) začína dňom začiatku poistenia uvedeným na riadne vyplnenej Prihláške. Koniec prvého poistného 
obdobia takéhoto dodatočne poisteného vozidla je zhodný s koncom poistného obdobia tejto flotilovej zmluvy. 

Článok IV 
Limity poistného plnenia 

1. Limity poistného plnenia z jednej škodovej udalosti sú: 

a) 5 OOO 000,00 Eur za škodu podľa čl. III ods. 2 písm. a) a nákladov podľa čl. III ods. 3) VPP bez ohľadu na počet 
zranených alebo usmrtených a 
b) 1 OOO 000,00 Eur za škodu podľa čl. III ods. 2 písm. b), c) ad) VPP a to bez ohľadu na počet poškodených 

pričom limity poistného plnenia pre jednotlivé vozidlá flotily sú uvedené v Zozname vozidiel alebo v Prihláške. 

Článok V 
Výška poistného, zľava, platenie a splatnosť poistného 

1. Výška poistného pre jednotlivé kategórie vozidiel je určená v sadzobníku poisťovateľa pre flotilové povinné 
zmluvné poistenie (ďalej len .Sadzobník"), ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

2. Sadzby poistného uvedené v ods.1 tohto článku sú záväzné a nemenné počas celej doby trvania poistenia. 
3. Celkové poistné za všetky vozidlá sa môže v priebehu trvania poistenia meniť výlučne len v závislosti od počtu 

vozidiel a zmeny počtu vozidiel (pripoistenie, odpoistenie), typu vozidiel a od zmeny typu vozidiel. 
4. Výška poistného je stanovená podľa § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších 

predpisov. 
5. Podľa zákona č . 222/2004 Z.z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie služby od 

DPH oslobodené. Z uvedeného dôvodu je sadzba DPH ako aj výška DPH rovná O,- Eur 
6. Poistník prehlasuje, že si je vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane 

peňažného plnenia v zmysle §32 zákona č. 186/2009 Z. z. Cena je stanovená v zmysle Zákona NR SR č . 
18/1996 z. z .. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené jednorázovo. Poisťovateľ vystaví predpis (vyúčtovanie) 
poistného vo výške zodpovedajúcej dohodnutému poistnému, a to naraz pre celú flotilu. Odlišne od VPP sa 
dojednáva, že poistné je splatné k dátumu uvedenému na tomto predpise (vyúčtovaní) poistného Predpisom 
(vyúčtovaním) poistného sa rozumie písomné alebo elektronické oznámenie výšky a splatnosti poistného, ktoré 
poisťovateľ zasiela poistníkovi. 

8. Súčasne s vyúčtovaním poistného buáe poistníkovi zaslaný aj zoznam poistených motorových vozidieí. 
9. V prípade vzniku poistenia vozidla počas poistného obdobia, je poisťovateľ oprávnený podľa podmienok tejto 

zmluvy predpísať poistníkovi poistné v závislosti od zvýšenia počtu vozidiel vo flotile. Poístník sa zaväzuje 
uhradiť poistné v termíne jeho splatnosti uvedenej v predpise (vyúčtovaní) takéhoto poistného 

1 O. Je dohodnuté bezhotovostné platenie poistného, pričom poistné sa považuje za uhradené dňom jeho pripísania 
na účet poisťovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

Článok Vl 
Správa flotilového poistenia 

1. Poistník je povinný pri uzatváraní poistenia uviesť všetky požadované údaje o vozidlách flotily prostredníctvom 
Zoznamu vozidiel, resp. Prihlášky. 
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2. Poistník je povinný vozidlá odhlasovať z poistenia do 30 dni od zmeny majúcej za následok zánik poistenia 
dokladovanim tejto zmeny príslušným dokladom. Odhlásenie vozidla z poistenia je možné vykonať 

elektronickou formou zaslaním oznámenia z e-mailovej adresy kontaktnej osoby poistníka na e-mailovú adresu 
kontaktnej osoby poisťovateľa a doložením prfslušného dokladu preukazujúceho dôvod odhlásenia vozidla z 
poistenia, alebo zaslaním odhlásenia a príslušného dokladu preukazujúceho dôvod odhlásenia vozidla z 
poistenia prostredníctvom pošty. 

3. Poisťovateľ vydá poistníkovi na každé vozidlo flotily potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu. 

Článok VII 
Likvidácia poistných udalostí 

1. Na požiadanie poistníka sa určení zástupcovia poisťovateľa dostavia za účelom likvidácie poistnej udalostí na 
obhliadku poškodeného motorového vozidla. ktorého prevádzkou bola spôsobená škoda, priamo na miesto 
určené poistníkom, resp. na pracovisko poistníka, ktoré má toto vozidlo pridelené. 

Článok VIII 
Sankčná doložka 

1. Poisťovateľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani 
žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu, ani 
neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by: 
a) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo 
b) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo 
c) takéto poistné alebo iné plnenie alebo iná výhoda 

poisťovateľa vystavili hrozbe sankcii, zákazov, obmedzení alebo porušeni vyplývajúcich z rozhodnutí 
Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcii, práva alebo predpisov 
Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo 
k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne 
záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky. 

Článok IX 
Zánik zmluvy 

1. Zmluva zanikne po uplynutí doby, na ktorú bola dojednaná. 
2. Zmluva môže zaniknúť na základe vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán. 

Článok X 
Ochrana informácií a údajov 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne odovzdané podklady, know-how, marketingové informácie a 
obdobné informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva, budú považovať za dôverné, neprezradia ich 
tretím osobám a budú ich chrániť pred stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím, neoprávneným 
sprístupnením a neoprávneným poskytnutím. Uvedené sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú zrejmé 
z tlačených a reklamných publikácii alebo sú inak všeobecne známe a informácie, ktoré sú zmluvné strany 
povinné sprístupniť alebo poskytnúť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Poistník je povinný poisťovateľovi poskytnúť a umožn iť získať (kopírovaním, skenovaním alebo iným 
zaznamenávaním) osobné údaje, identifikačné údaje, kontaktné údaje, doklady a ďalšie iné údaje v zmysle 
zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ako aj doklady a údaje požadované poisťovateľom pri uzavretí zmluvy. 
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3. Poistník týmto vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z §15 ods.1 zákona č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov {ďalej len nzákon 
o ochrane osobných údajov") a dáva poisťovateľovi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním týchto údajov 
tretím stranám a s ich spracúvaním tretími stranami v súvislostí so správou poistenia, likvidáciou poistných 
udalosti a zaistením; súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov, vyplývajúcich z tejto 
zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať. 

4. Na účely asistenčných služieb je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb spoločnosť AWP 
Solutions ČR a SR, s.r.o„ Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, česká republika, IČO: 25622871, ktorá 
podniká na územi Slovenskej republiky prostredníctvom AWP Solutions ČR a SR, s.r.o„ orgar.:iizačná zložka, 
Čajakova 18, 811 05 Bratislava. Súhlas sa udeľuje na dobu platnosti tejto zmluvy, počas ktorej ho nie je možné 
účinne odvolať. 

5. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v§ 28 zákona o ochrane osobných údajov. 
6. V prípade, že má poisťovateľ podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej 

osobe, táto oznamovacia povinnosť môže byť splnená aj tak, že sa daný oznam uverejní na príslušnej 
internetovej stránke poisťovateľa. 

7. Ak sú v tejto zmluve, resp. v jej prílohách uvedené osobné údaje inej osoby, je poistník povinný preukázať 
poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje jej písomným súhlasom k použitiu jej osobných údajov 
v súvislosti s touto zmluvou. 

Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

1. Zánikom povinného zmluvného poistenia všetkých vozidiel tejto zmluvy, zaniká táto zmluva. 
2. Spôsob zániku poistení jednotlivých vozidiel flotily upravujú VPP. 
3. Na poistenie zodpovednosti sa nevzťahuje ustanovenie čl . VIII ods. 7) a čl. XI ods. 8) VPP. 
4. Zmluvu možno meniť a dopÍňať len čislovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. 
5. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v zmluve, v Zozname vozidiel, 

resp. Prihláške sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa dojednávaného poistenia. 
6. Poistník zároveň vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím tejto zmluvy oboznámený s jej 

obsahom a že v písomnej forme prevzal Informáciu o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy. 
7. Poistnlk uzatvára zmluvu vo vlastnom mene. 
8. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť ostatných 

ustanovení. 
9. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne podpísali. 
10. Pokiaľ je táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, poistník týmto prehlasuje, že v rámci tohto 

zrealizovaného verejného obstarávania vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, 
ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princip transparentnosti a princíp 
rovnakého zaobchádzania v zmysle ust. § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

í í . Táto zmiuva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho jedno vyhotovenie obárží 
poisťovateľ a štyri vyhotovenie poistnik. 

12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, najskôr však 01.01.2018, 
v zmysle príslušných ustanovení § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č.211 /2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 
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13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Priloha č. 1: Vzor Zoznamu vozidiel 
Príloha č . 2: Vzor Prihlášky 
Priloha č. 3: Sadzobník 

Allianz (ffi) 
Slovenská poistbvňa 

Príloha č.4 : Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla zo dňa 15.10.2014 

Príloha č.5 : Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy 
Príloha č.6: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie Asistenčných služieb v PZP poisteni vozidiel. 

V Bratislave dňa: .. ....... .. ....... . 

Ing. Igor Federič 
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

• 6 • 

V Bratislave dňa : ... „ „ „ .. „ . .. „ 

Ing. Andrea Viceníková 
na základe splnomocnenia 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

Ing. Ingrid Petrovská 
na základe splnomocnenia 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s . 



Allianz@ 
Slovenská poistóvňa 

SPLNOMOCNENIE 

Allianz ·Slovenská poisťovňa, a. s. so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 
151 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 
196/B (ďalej iba „poisťovňa") zastúpená: Ing. Todorom Todorovom, predsedom predstavenstva 
a Ing. Jozefom Paškom, členom predstavenstva 

udel'uje týmto písomné splnomocnenie svojmu zamestnancovi 

aby v mene poisťovne podpisoval: 

a) poistné zmluvy flotilového poistenia vozidiel a dodatky k týmto zmluvám, 
b) vinkulácie poistného plnenia z poistnej zmluvy flotilového poistenia vozidiel. 
c) potvrdenia o poistení vydávané k poisteniu motorových vozidiel, 

Toto písomné splnomocnenie je špeciálne a splnomocnený zamestnanec nie je 
oprávnený poisťovňu platne a účinne zastupovať v žiadnych ďalších úkonoch, pokiaľ 
mu takéto oprávnenie nevyplýva z interných predpisov poisťovne, resp. osobitne 
udeleného splnomocnenia. 

Splnomocnenie sa udeľuje na dobu neurčitú , alebo do ukončenia pracovného pomeru 
zamestnanca u Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., vo funkcii „flotilový underwriter senior". 

Ing. T dor Todorov 
predseda predstavenstva 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 

In . o ška 
člen predstavenstva 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 



Allianz@ 
Slovenská poistbvňa 

SPLNOMOCNENIE 

Allianz • Slovenská poisťovňa, a. s. so sidlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka čislo: 196/B (ďalej iba 
"poisťovňa") zastúpená: Ing. Todorom Todorovom, predsedom predstavenstva a Ing. Jozefom Paškom, členom 
predstavenstva 

udeľuje týmto písomné splnomocnenie svojmu zamestnancovi 

aby v mene poisťOvne podpisoval: · 

a) poistné zmluvy flotilového poistenia vozidiel a dodatky k tým~o zmluvám, 
b) vinkulácie poistného plnenia z poistnej zmluvy flotilového poistenia vozidiel, 
c) potvrdenia o poisteni vydávané k poisteniu motorových vozidiel, . 

aby v plriom rozsahu zastupoval spoločnosť pri verejnom obstarávaní v zmysle zákona 
o verejnom obstarávani a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom znení, najmä 
aby: 

d) ta spoločnosť podpisoval poistné zmluvy pre havarijné poistenie vozidiel a poistné .zmluvy 
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla, dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi, dohody o'spolupráci pri verejnom 
obstarávaní, · · 

e) zastupoval spoločnosť pri· otváran i ponúk v rámci . verejného obstarávania. 

Toto pfsomné splnomocnenie je špeciálne a splnomocnený zarne$tnanec nie je oprávnený poisťovňu 
platne a účinne zastupovať . v žiadnych ďalších úkonoch, pokiaľ mu takéto oprávnenie nevyplýva 
z interných predpisov poisťovne, resp. osobitne udeleného splnomocnenia. 

Splnomocnenie sa udeľuje na dobu neurčitú, alebo do ukončenia pracovného .pomeru zamestnanca 
u Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., vo funkcii .vedúca oddelenia". 

V Bratisl 

Ing. TodorTo orov 
predseda predstavenstva 

Allianz • Slovenská poisťovňa, a. s. 



Priloha č. 1: ZOZNAM VOZIDIEL 
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

FPZ CISPRIH PLATCA ICO POIST IDENT RC ICO !TITUL 1 MENO !PRIEZVISKO ITITUL2 ULICA PSC MESTO 1 
1 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenske! republiky Námestie 81370 Bratislava 
2 00151513 00151513 00151513 Urad vládv Slovenskej republ ikv Námestie 81370 Bratislava 
3 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republ iky Námestie 81370 Bratislava 
4 00151513 00151513 00151513 Urad vládv Slovenskej reoublikv Námestie 81370 Bratislava 
5 00151513 00151513 00151513 Urad vládv Slovenskei reoublikv Námestie 81370 Bratislava 
6 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
7 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
8 00151513 00151513 00151513 Urad vládv Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
9 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskei republiky Námestie 81370 Bratislava 
10 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
11 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
12 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republikv Námestie 81370 Bratislava 
13 00151513 00151513 00151513 Urad vládv Slovenskei reoublíkv Námestie 81370 Bratislava 
14 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
15 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenske! republiky Námestie 81370 Bratislava 
16 00151513 00151513 00151513 Urad vládv Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
17 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskei republiky Námestie 81370 Bratislava 
18 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
19 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
20 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenske! reoublíky Námestie 81370 Bratislava 
21 00151513 00151513 00151513 Urad vládv Slovenskei rePublikY Námestie 81370 Bratislava 
22 00151513 00151513 00151513 Urad vládv Slovenske! reoublikv Námestie 81370 Bratislava 
23 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
24 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
25 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenske! republiky Námestie 81370 Bratislava 
26 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej reoublikv Námestie 81370 Bratislava 
27 00151513 0015151 3 00151513 Urad vlády Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
28 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej reoublikY Námestie 81370 Bratislava 
29 00151513 00151513 00151513 Urad vládv Slovenskei reoublikv Námestie 81370 Bratislava 
30 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenske! reoubliky Námestie 81370 Bratislava 
31 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
32 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
33 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskei republiky Námestie 81370 Bratislava 
34 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej reoubliky Námestie 81370 Bratislava 
35 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenske! republiky Námestie 81370 Bratislava 
36 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskel reoubliky Námestie 81370 Bratislava 
37 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskei republ iky Námestie 81370 Bratislava 
38 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
39 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskei reoubliky Námestie 81370 Bratislava 
40 00151513 00151513 00151513 Urad vládv Slovenskei reoubliky Námestie 81370 Bratislava 
41 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
42 00151513 00151513 00151513 Urad vlády Slovenskej republiky Námestie 81370 Bratislava 
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Príloha č. 1: ZOZNAM VOZIDIEL 
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

TELEFON DATZP SPLATKY CISLZ DATKLZ LIMIT DRV O Z ROKVYR ZNACKA MODEL POCSED CISMOT ZDVIH CISTP 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA4 2008 AUDI A6 5 4163 SD184751 
01.01.2018 01 5,0/1,0 NA1 2006 RENAULT MASCOTT 3 2953 PA603218 
01.01.2018 01 5 0/1,0 OA3 2005 MERCEDES VIANO 7 2148 PA509829 
01.01.2018 01 5,0/1,0 MNA3 MERCEDES VITO 6 2148 PA509939 
01.01.2018 01 5,0/1,0 NA1 MULTICAR M265 2 2970 PA635237 
01.01.2018 01 5 0/1,0 OA3 ŠKODA SUPERB 5 1968 PA513733 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 KODA OCTAVIA 5 1968 PA242163 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 KODA OCTAVIA 5 1896 PA509934 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 KODA SUPERB 5 1968 PA603296 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 KODA SUPERB 5 1968 PA602251 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA4 VOLKSWAGEN PASSAT 5 3168 PA509933 
01.01.2018 01 5,0/1 o OA2 KODA OCTAVIA 5 1595 PA602260 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 VOLKSWAGEN PASSAT 5 1984 PA509935 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 VOLKSWAGEN PASSAT 5 1968 PA600663 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 VOLKSWAGEN PASSAT 5 1968 PA602258 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 VOLKSWAGEN PASSAT 5 1968 PA600532 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA4 KODA SUP ERB 5 3597 NA240698 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA4 KODA SUPERB 5 3597 NA240699 
01.01 .2018 01 5,0/1,0 OA4 ŠKODA SUP ERB 5 3597 NA240700 
01.01.2018 01 5,0/1 o OA4 KODA SUPERB 5 3597 NA374650 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA4 KODA SUPERB 5 3597 NA374649 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA4 ŠKODA SUPERB 5 3597 PB612739 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 KODA SUPERB 5 1968 NA374648 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 KODA YETI 5 1968 NA374652 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 KODA YETI 5 1968 NA374651 
01.01.2018 01 5,0/1,0 0A3 KODA YETI 5 1968 NA489792 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA4 ŠKODA SUPERB 5 3597 PC708206 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 KODA SUPERB 5 1984 NA617476 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 KODA SUPERB 5 1984 NA617477 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 KODA SUPERB 5 1984 NA617719 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 KODA SUPERB 5 1984 NA617709 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 KODA YETI 5 1968 NA617919 
01 .01.2018 01 5,0/1,0 MNA3 VOLKSWAGEN TRANS POR 3 1968 NA611118 
01.01.2018 01 5,0/1,0 MNA3 VOLKSWAGEN TRANS POR 3 1968 NA612335 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA1 NISSAN eNV200 5 elektro NA596850 
01.01.2018 01 5 0/1 o OA3 ŠKODA SUPERB 5 1984 NB101325 
01.01.2018 01 5 0/1 o OA3 KODA SUPERB 5 1984 NB101669 
01.01 .2018 01 5,0/1,0 OA3 KODA SUPERB 5 1984 NB101327 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 ŠKODA SUPERB 5 1984 NB101326 
01.01 .2018 01 5 0/1 o OA4 AUDI AS 4 4163 PE779042 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 VOLKSWAGEN MULTIVAN 7 1968 NB194571 
01.01.2018 01 5,0/1,0 OA3 VOLKSWAGEN KOMBI 8 1968 NB195296 
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Prfloha č. 1: ZOZNAM VOZIDIEL 
Povinné zmluvné poistenie zodpove<lnosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

HMOTNOST DRPOUZ SPLAT POIST ROC POIST ZK lBON MESIACE IZLAVA lDAT DOJED 1SPECIAL BTECH ASIST 
2350 v 128,57 128,57 1 
6500 B 109 46 109 46 1 
2940 B 58 88 5888 1 
2940 B 61,00 61,00 
4070 B 10946 10946 1 
2118 B 58,88 5888 1 
1995 B 58,88 58,88 1 
2120 B 58,88 58,88 1 
2110 B 58,88 58,88 1 
2110 B 58,88 58,88 1 
2270 v 128,57 128,57 1 
1915 B 38.73 38,73 1 

58,88 5888 1 
s-i 58,88 58,88 1 
B 58,88 58,88 1 
B 5888 58,88 1 
v 128,57 128,57 1 
v 128 57 128,57 1 
v 128,57 128,57 1 
v 128,57 128,57 1 
v 128 57 128,57 1 
v 128,57 128,57 1 
v 117,77 117,77 1 
B 5888 58,88 1 
B 58,88 58,88 1 
B 58,88 58,88 1 
v 128,57 128,57 1 
v 117,77 117,77 1 
v 117 77 117 77 1 

2215 v 117,77 117,77 1 
2215 v 117 77 117 77 1 
2135 B 58,88 58,88 1 
3200 B 61,00 61,00 1 
3200 B 61 00 61 00 1 
2200 B 29,02 29,02 1 
2220 v 117,77 117,77 1 
2200 v 117,77 117,77 1 
2220 v 117,77 117,77 1 
2220 v 117 77 117,77 1 
2465 v 128 57 128,57 1 
3080 v 58,88 58,88 1 
3000 B 58,88 58,88 
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FPZ "íslo flotilovei ooistnei zmluvv 
CISPRIH 1slo orihláškv - ooradové číslo 
PLATCA ICO l ~O platcu 31321 111 

Poistní'.: POIST IDENT IČO alebo rodné číslo poistníka 31321111 
Drž1rei'vczu:J!a RC Rodné číslo - vvolňuje sa iba ore fvzické osobv 

1(0 ICO -wnlňuie sa ore oodnika iúce Fvzické a orávnické osobv 313211 n 
TITUi 1 Titul ored menom - uvedie sa len ori fvzickei osobe 
MENO Krstné meno - uvedie sa len ori fvzickei osobe 
PRIEZVISKO Obchodné meno/ Priezvisko - ak je držiteľom podnikajúca ľyzickä o~oba alebo právnická osoba, uvedie 

sa obchodné meno pod ľa výpisu z obchodného alebo živnostenského registra - aj s medzerami, Import Slovakia, a.s. 
pomlčkam1, lomítkami alebo čiarkami; ak je držiteľom fyzická osoba, uvedie sa jej pr"ezvisko podľa 
občianskeho oreukazu 

TJTUL2 Titul za menom • uvedie sa len pri fvzickei osobe 
ULICA Ulica. číslo - uvedie sa názov ulice sídla podnikania (bydliska) a číslo budovy/vchodu, kde je adresa sídla Lazaretská 12 

miesta oodnikania (bvdliska) 
PSC Poštové smerovacie číslo - uvedie sa bez medzerv 81475 
MCSTO Mesto/ obec -uvedie sa názov mesta (obce) Bratislava 
TELEFON Telefónné číslo 0//44448888 

PCtStka DATZP Dátum začiarku poistenia - 1wedie sa v tvare dd.mm.wvv 01.03.201 4 
SPlATKY Solátky poisrného - uvedie sa podla dojednan' FPZ (01 =ročné, 02 = polročné, 04 = šMťročné. 12 = 04 

mesačné) 

CISLZ Číslo leasinoovei zmluvv l043001 
;nATl<l 7 Dátum konca leasinoovei zmluw - uvedie sa v tvare dd.mm.wvv 28.02.2017 
LIMIT Limit poistného olnenia v zmvsle doiednaní FPZ (5.0/1.0 alebo 10.0/5,0) 5,0/1.0 

Vozidlo DRVOZ Druh vozidla - uvedie sa kód zo sadzobníka pre flotilové PZP (OA 1. OA2, MNA 1, - . PV3..} OA3 
~Ví Evidenčné číslo I EC -uvedie sa evidenčné číslo vozidla bez medzier a bez oomlčiek 
ROKVYR Rok wrobv - uvedie sa údai oodfa OE 2014 
ZNACKA Továrenská značka - uvedie sa údai ood 'a OE SKODA 
MODEL Obchodný názov, typ, variant. verzia - uvedie sa podla OE úplný slovný a/alebo číselný názov pridelený OCT AVIA ELE.GANCE 

vozicllu 
POCSED Poče1 miest na sedenie - uvedie sa oodľa OE 5 
CISMOT IWrobné číslo motora - wedie sa údai oodfa OE bez oomlčiek, lomítiek. rned;:ier, bodiek CAYCG14666 
FARBA Uvedie sa farba vozidla oodľa OE MODRA 
ZDVIH Zdvihowobiem vafcovv cm3 - uveďe sa nodľa OE 1899 
CiSTP Císlo osvedčenia o evidencii (TP) - uvedie sa bez medzier NAi 16951 
VN Výrobné číslo oodvozku - uvedie sa údai oodľa OE bez oomlčiek, lornítiek, medzier. bodiek TMBEGF613W081'144 1 l 
fiMOTNOST Naiväčšia oríoustná celková hmotnosť (ka) - uvedie sa oodla Of 1699 
DRPOUZ Druh použitia vozidla - uvedie sa podľa toho, na aké účely je vozidlo používané (B =bežná prevádzka, N 

= nebezpečný náklad, T = taxislužba, A= autopožičovňa. V = vozidlo s právom prednostnej jazdy, C = B 
vozid lá ooužívané na ooľnohosoodárske a lesné oráce) 

Ostatné uliate SPLAT POIST VVška solátkv ooistného (EUR) 63,82 
Roc_po1sT Súčet výšky ročného poistného (v EUR) po zohľadnení bonusu a zľavy za PZP + RP za AS· Lady (na AS- 255,27 

La dv sa neuolatňuie bonus ani zľava) 
ZK Zelená kartv- uvedie sa. či sa zelená karta má (1 = ánowdať. O= nie nevvdávať1 1 
BON MESIACE Uvedie sa dlžka rozhodujúcei dobv v mesiacoch 
ZLAVA Uvedie sa Wška zľavv so znam ·enkom mínus -35 
DAT_DOJED Uvedie sa dátum doiednania ( orihlásenia vozidla do ooistenia) v tvare dd.mm.vvw 28.02.2014 
SPEOAL BONUS PCT Uvedie sa IM ka flo1ilového bonusu so znamienkom mínus (bez znamienka%; naor. "-25") 
TECH_ASIST Uvedie sa kód 03, ak je dojednaný tvo asistenčnvch služieb Ladv <AS-Ladv) 

v prfp5de. ž~ Je d~1ednaný bonus 3/al!'bo zlava. v s!fpcoch SPLAT _PO!ST a ROC_FQ!ST sa uvedie po1st.1~ pc zohľadnen í bonusu a zľavy 



Allianz@) 
Slovenská poisťovi1a 

PRIHLÁŠKA DO POISTENIA - PRiLOHA K FLOTILOVEJ POISTNEJ ZMLUVE 

01 pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú j l J 1 1 1 1 1 jl 1 1 
prevádzkou motorového vozidla č . . . . . . . . ! . . . 

D pre poistenie Moje auto KASKO č. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 

Poisťovatel: -Allianz ·Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, 
IČ DPH: SK2020374862, zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sa, vložka č. 196/B 

Poistník IČO I Rodné číslo .__I _._l -1-1 _,_!-1-J ~l.___._l _l.._TI_,__, 

O~ch~dné meno I. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CTITT 
priezvisko, meno, titul 1 1 1 1 J f i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 

Držiteľ (vyplní sa v prípade, ak je odlišný od poistníka) IČO/ Rodné číslo .-1 -.-1---.----.-1 -.,~-.-1 -Jr--rl -.J--.1 
Obchodné meno I 1 j 1 j J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 

priezvisko, meno, titul lfJ j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 
Ulica .--1 ,--,1 lc--<l-.-l ~--,--,.--...-1 -.-1 -,--1 -,.--,-1 -.--1 -,--1 ..--r--r--iJsúp.č.I l 1 1 Or. č. I 1 1 J 
Obec 

J l 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 PSč j 1 1 1 1 

Vlastni!cvozidla(vyplní savprípade,akjeodl1šnýodpoistníka) IČO/Rodné čísloJ I 1 1 1111 1 
Obchodné meno I [. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 ! J 1 J 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 

priezvisko. meno. titul f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LLLU 1 „1 Tl 1 1 1 1 
Ulica .__I l.____.l___.J__,_l __._i __._l ........... 1 __.__! __.__I _._I _.__I _.__I _.__I _.__.____! _.___! ,__! l.____.lsú p. č .j 1 1 1 1 o r.č. J 1 1 1 1 
Obec 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l Psč l 1 1 ! 1 1 
Deň vyplnenia prihlášky Poistenie zodpovednosti od / Začiatok poistenia Moje auto KASKO od 

m.OJ.~12~10~1 1~1 m.m. 12 1°1 1 1 OJ:m 
Vozidlo 

Kód zo sadzobníka PZP n=rn Rok výroby/ dátum 1. evidencie OJ . m . 1 1 1 j 1 

EČ 1 1 1 T 1 1 1 1 Číslo osvedčenia o evidencii {TP) rn-r 1 1 1 n 
VIN [[f ľlJ 1 1 J 1 1 ! 1 1 1 f 1 Kategória vozidla 1 ! 1 1 1 

Značka l 1 1 1 1 1 1 f 1 1 J 1 1 1 Počet najazdených kilometrov l 1 f 1 OJ 
Obchodný názov, typ, variant, verzia 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 j 1 l 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 

~-:=::!=~-'--'-~-'---'--~==!=:::;:::=~=:---'---'--'---'--'--'-'---!:~ 

Zdvihový objem valcov {cm3
) ITJ J 1 Výkon motora (kW) J 1 1 1 0 Druh paliva OJ 

Farba 1 1 J 1 1 1 J 1 1 J J 1 1 J 1 1 J 1 J J J J 1 j 1 1 1 1 j J Metalíza D 
Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg 1 1 1 j 1 1 Počet miest na sedenie (sedadiel) OJ 
Ak má vozidlo iný druh použitia ako bežná prevádzka, uveďte aký 

D A -·v - D N -vozidlo prevážajúce nebezpečný 
• autopoz1covna náklad 

O C · vozidlá používané na poľnohospodárske D P • pancierované vozidlo 
a lesné práce (iba PZP) (iba Moje auto KASKO) 

O T • taxislužba 

D V - vozidlo s právom 
prednostnej jazdy 
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4) Pripoistenie finančnej straty 
Obstarávacia cena v EUR -, -1-1 -, -1-1-1 , ITJ Obstarávacia cena vozidla bez DPH o 

Obstarávacia cena vozidla je uvedená s DPH, ak nie je krížikom označené „Obstarávacia cena vozidla bez DPH". 

Dojednáva sa pripoistenie finančnej straty s náhradou spoluúčasti z primárneho poistenia, ak nie je krížikom vyznačené 
„Bez náhrady spoluúčasti z primárneho poistenia". 

Bez náhrady spoluúčasti z primárneho poistenia 

Sadzba poistného ITJ , ITJ % 

Vinkulácia poistného plnenia: áno O 
5) Pripoistenie náhradného vozidla 

D 

Poistná suma 50 EUR O 100 EUR O 

6) Pripoistenie batožiny 
Poistná suma 600 EUR O 1200 EUR O 
7) Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle 
Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu 
Poistná suma na jedno sedadlo v EUR [~! ~l~I ~I ~I 

Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu 
Poistná suma na jedno sedadlo v EUR .--U-.--rl---.--1 ~, ~, 
Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici 

Poistná suma na jedno sedadlo v EUR 1 1 1 l !J 

Doba poistenia 3 roky O 4 roky O 
Ročné poistné v EUR 1 1 1 lJ , ITJ 

Doba prenájmu náhradného vozidla S dní O 1 O dní O 
Ročné poistné v EUR 1 1 1 1 1 , ITJ 

Ročné poistné v EUR 1 LJ,ITJ 

Ročné poistné v EUR j 1 1 j , ITJ 

Ročné poistné v EUR 1 l 1 1 , ITJ 

Ročné poistné v EUR 1 1 1 1 1 , ITJ 
Poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia 

Poistná suma na jedno sedadlo v EUR 1 1 1 1 1 1 

O Úrazový balík 

Ročné poistné v EUR LI .. LJ_J ' rn 
Ročné poistné v EUR 1 1 1 1 TI ' rn 

Ročné poistné v EUR za úrazový balík 1 1 1 1 j 1 , ITJ 
-----

8) Pripoistenie nadštandardnej výbavy vozidla 

Nadštandardná výbava 

rn u11t1 11111 11111 111 11 irrn 
rn 111 1111 11 11 11111 111 11 11 111 
rn 111111 1111111 11111 11111111 
Celková poistná Ll LLUJ rn rn rn Sadzba poistného , . % suma v EUR . -- . 

Spoluúčasť sa dojednáva rovnaká ako v uzavretom module poistného krytia. 

9) Pripoistenie vozidla pri pracovnej činnosti 

Poistná suma určená 
poistníkom v EUR 

11 111 1. rn 
11111 1.rn 
1 11 11 1.rn 
Ročné poistné v EUR 

111 11 1,ITJ 

Kód 1 J 1 1 1 Spoluúčasť 200 EUR O 
Sadzba poistného ITJ , ITJ %o 

5%, min. 300 EUR O 10%, min. 300 EUR O 
Ročné poistné v EUR 1 1 l lJ , ITJ 

Ročné poistné pre Moje auto KASKO v EUR (súčet 1 ), 2), 3), 5) až 9)) 1 1 1 1 j 1 1 , ITJ Zlava ITJ % 

Ročné poistné pre Moje auto KASKO po zlave v EUR 1 1 l 1 1 1 1 . rn 
Ročné poistné pre pripoistenie finančnej straty (4)) v EUR 1 1 1 1 1 1 j . ITJ 

Celkové ročné poistné pre Moje auto KASKO v EUR 1 1 1 1 1 1 1 . ITJ 
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Allianz - Slovenská poisíovľio, www.allia"zsp.sk 

Sadzobník pre flotilové 
povinné zmluvné poistenie 
platný pre flotilové poistné zmluvy so začiatkom poistenia od 1. 2. 2016 

Legenda 

Limity poistných plnení 

5 mil./ 1 mi!. EUR 5 mil. náhrada škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení 

1 mil. náhrada vecných škôd a ušlého zisku 

1 O mil./ S mil. EUR 1 O mil. náhrada škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení 

5 mil. náhrada vecných škôd a ušlého zisku 

Poznámka: 
Ku každému flotilovému poisteniu sa pre dvojstopové motorové vozidlá (kategórie OAl - OA4, MNAl - MNA4, 
Sl, 52, St\1 - SJ\4, STl -ST4, ZS1, ZS2) s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3 500 kg poskytujú 
asistenčné služby zdarma. 
Pri poistení vozidiel· druh použitia T, A, V a N sa odporúča limit poistného plnenia 1 O mil. i S mil. 

Allianz@ 
Slovenská poisťovňa 
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Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Allianz (ffi) 
Slovenská poisfovňa 

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POVINNE ZMLUVNÉ POISTENIE 
ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTORO~HO VOZIDLA 

OBSAH 

1. Úvodné ustanovenie „„„„„„.„„„.„.„„„„„„„„„„„„„.1 
II. Vymedzenie pojmov .„„„„.„„„„.„„„.„„.„„„„„.„„„„1 
III. Rozsah poistenia zodpovednosti „„„.„.„„„ „„„„„„„1 
IV. Výluky z poistenia zodpovednosti„ ...... „„„.„„.„„„.„.2 
V. Limit poistného plnenia „„„„„„„ „ ........ „ .. „„.„ „„„„.„2 
Vl. Vznik poistenia zodpovednosti a predbežné 

poistenie zodpovednosti ... „„ ... „ . .. „„„ ...... „„ ... „.„„„.3 
VII. Platenie a výška poistného .„„„„„„„„„.„„.„„„„.„ ... .3 

Článokl 
úvodné ustanovenie 

Pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len 
„poistenie zodpovednosti"), ktoré dojednáva Allianz -
Slovenská poisťovňa, a.s. ( dalej len „poisťovatel"), platia 
príslušné ustanovenia zákona č. 381 /2001 Z.z. o povinnom 
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (dal ej len „zákon"), príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka (dalej len „OZ"), tieto všeobecné 
poistné podmienky (dalej len „VPP") a osobitné poistné 
podmienky (ďa l ej len „OPP"), ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy. 

Článok II 
Vymedzenie pojmov 

1) Motorovým vozidlom je samostatné nekolajové vozidlo 
s vlastným pohonom, ako aj iné nekolajové vozidlo bez 
vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie 
o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla al~bo 
obdobný preukaz. a ktoré podlieha evidencii vozidiel 
v Slovenskej republike alebo ktoré nepodlieha evidencii 
vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ 
majú trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej 
republiky, alebo motorové vozidlo, ktoré bolo odoslané 
do Slovenskej republiky z iného členského štátu, ak je 
Slovenská republika miestom určenia, a to po dobu 
30 dní odo dňa, keď kupujúci prevzal motorové vozidlo, 
aj keď motorové vozidlo nebolo registrované 
v Slovenskej republike. 

2) Poisťovatelom pre účely týchto VPP je Allianz - Slovenská 
poisťovňa, a.s. 

VIII. Zmena a zánik poistenia zodpovednosti „ .. „ .. „ „ .... „4 
IX. Povinnosti poistníka „ .. „„.„ ...... „.„„ ..... „„„.„.„„„„„.„4 
X. Práva a povinnosti poisteného „.„ ... „„„„„ ... „ .„.„ .. „.4 
XI. Práva a povinnosti poisťovatela„„„ .. „.„.„„.„„„.„„.„.5 
XII. Poistné plnenie .. „„ ..... „ ..... „.„„ ... „ .. „„ ........... „ ....... „ . .5 
XIII. Nárok poisťovatela na náhradu poistného plnenia „6 
XIV. Prechod práva ... „ ........... „„ ... „ ..... „.„ ... „ .... „ ..... „ .... „„.6 
XV. Spoluúčasť„ .... „ .... „ • . • „„ . • . . . ..... . . . ........ . . . . . • .... . • ..• „ ... „ .. „6 
XVI. Forma právnych úkonov „.„„„.„ ... „„.„ .. „.„„ .. „„„.„„ 7 
XVII. Spôsob vybavovania sťažností .„„ .. „„„„.„„ .. „ ... „„„„. 7 

6) Škodovou udalosťou je skutočnosť, ktorá môže byť 
dôvodom vzniku práva poškodeného na plnenie 
poisťovatela. 

7) Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisťovatela 
nahradiť vzniknutú škodu. 

8) Prevádzkovatefom motorového vozidla je fyzická osoba 
alebo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú 
možnosť disponovať s motorovým vozidlom. 

9) Poistnou dobou je časový úsek, na ktorý je dojednané 
poistenie zodpovednosti. 

1 O) Poistným obdobím je časový úsek, za ktorý sa platí 
poistné; poistným obdobím je jeden rok, pokiaľ nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak. Pivé poistné obdobie 
začína v deň začiatku poistenia. 

11) Evidenciou vozidiel je automatizovaný informačný 
systém o motorových vozidlách evidovaných v Slovenskej 
republike vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky podľa osobitného predpisu. 

12) Slovenskou kanceláriou poisťovatelov je právnická 
osoba zriadená zákonom a pôsobiaca v rozsahu 
ustanovenom týmto zákonom. 

13) Zelenou kartou je Medzinárodná karta automobilového 
poistenia. 

14) Členským štátom je členský štát Európskych spoločenstiev 
alebo členský štát Európskej dohody o voľnom obchode, 
ktorý podpísal zmluvu o Európskom hospodárskom 
priestore. 

15) Spoluúčasť je peňažný záväzok poistníka, ktorého výška 
je dohodnutá medzi poistníkom a poisťovatelom v poistnej 
zmluve, a na ktorého splnenie vzniká poisťovatelovi voči 
poistníkovi nárok po zaplatení poistného plnenia 
poškodenému. 

c; 3) 
N 

Poistníkom je ten, kto uzavrel s poisťovateľom zmluvu Článok III -x 
É 4) 
X -M 

N S) 

•u 

o poistení zodpovednosti (ďalej len „poistná zmluva"). 
Poisteným je ten, na koho sa vzťahuje poistenie 1) 
zodpovednosti. 
Poškodeným je ten, kto utrpel prevádzkou motorového 
vozidla škodu a má nárok na náhradu škody podla zákona. 2) 

1zo7 

Rozsah poistenia zodpovednosti 
Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto 
zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla uvedeného v poistnej zmluve. 
Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby 



v stanovenej výške platia, sú uvedené v ods. 2, 3 a 4 
tohto článku. 

2) Do 31. decembra 2008 z jednej škodovej udalosti je: 
a) limit poistného plnenia A: 

aa) 663 878,38 EUR za škodu podla čl. III ods. 2) 
písm. a) a nákladov podla čl. III ods. 3) 
na každého zraneného alebo usmrteného a 

ab) 663 878,38 EUR za škodu podla čl. III ods. 2) 
písm. b), c) a d), a to bez ohladu na počet 
poškodených a 

b) limit poistného plnenia B: 
ba) 1 991 635,13 EUR za škodu podla čl. III ods. 2) 

písm. a) a nákladov podľa čl. III ods. 3) 
na každého zraneného alebo usmrteného a 

bb) 1 991 635, 13 EUR za škodu podla čl. III ods. 2) 
písm. b), c) a d), a to bez ohladu na počet 
poškodených. 

3) Od 1. januára 2009 z jednej škodovej udalosti je: 
a) limit poistného plnenia A: 

aa) 2 500 OOO EUR za škodu podla čl. III ods. 2) 
písm. a) a nákladov podla čl. III ods. 3) bez 
oh ladu na počet zranených alebo usmrtených a 

ab) 664 OOO EUR za škodu podla čl. III ods. 2) písm. 
b), c) ad). a to bez chladu na počet poškodených a 

b) limit poistného plnenia B: 
ba) 3 800 OOO EUR za škodu podla čl. III ods. 2) písm. 

a) a nákladov podla čl. III ods. 3) bez ohladu na 
počet zranených alebo usmrtených a 

bb) 3 800 OOO EUR za škodu podla čl. III ods. 2) písm. 
b), c) a d), a to bez ohľadu na počet 
poškodených. 

4) Od 1. januára 2012 z jednej škodovej udalosti je: 
a) limit poistného plnenia A: 

aa) 5 OOO OOO EUR za škodu podla čl. III ods. 2) písm. 
a) a nákladov podla čl. III ods. 3) bez chladu na 
počet zranených alebo usmrtených a 

ab) 1 OOO OOO EUR za škodu podla čl. III ods. 2) písm. 
b ), c) ad) a to bez oh ladu na počet poškodených a 

b) limit poistného plnenia B: 
ba) 1 O OOO OOO EUR za škodu podla čl. III ods. 2) 

písm. a) a nákladov podla čl. III ods. 3) bez 
oh ladu na počet zranených alebo usmrtených a 

bb) S OOO OOO EUR za škodu podla čl. III ods. 2) písm. 

Článok Vl 
Vznik poistenia zodpovednosti 

a predbežné poistenie zodpovednosti 
1) Poistenie zodpovednosti vzniká okamihom uzavretia 

poistnej zmluvy, pokial' nie je v poistnej zmluve dohodnutý 
neskorší začiatok poistenia. 

2) Poistenie zodpovednosti sa dojednáva na dobu neurčitú, 
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

3) Poistenie zodpovednosti môže začať aj pred uzavretím 
poistnej zmluvy - predbežné poistenie zodpovednosti. 
Predbežné poistenie zodpovednosti a povinnosť 
poisťovatefa nahradiť škodu podľa zákona začína 
dohodnutým dátumom a hodinou uvedenými v návrhu 
na uzavretie poistnej zmluvy. 

4) Predbežné poistenie zodpovednosti zaniká uzavretím 
poistnej zmluvy; poistná zmluva je v tomto prípade 
uzavretá okamihom, keď poistník (navrhovatel) obdrží 
písomné vyrozumenie poisťovatela o prijatí svojho 
návrhu. V prípade takéhoto uzavretia poistnej zmluvy sa 
do doby trvania poistenia zodpovednosti započítava aj 
doba trvania predbežného poistenia zodpovednosti, 
pričom za začiatok poistenia zodpovednosti sa považuje 
začiatok predbežného poistenia zodpovednosti. 
Poisťovateľ vydá poistníkovi poistku ako písomné 
potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy. 
Predbežné poistenie zodpovednosti zaniká aj následkom 
dôjdenia prejavu o odmietnutí návrhu na uzavretie 
poistnej zmluvy poistníkovi (navrhovateľovi), a to 
uplynutím ôsmych dní odo dňa dôjdenia takého prejavu. 

S) Poisťovatelovi patrí za dobu trvania predbežného 
poistenia zodpovednosti poistné aj vtedy, ak nebola 
poistná zmluva na základe návrhu na uzavretie poistnej 
zmluvy uzavretá. Podkladom pre určenie poistného 
za predbežné poistenie zodpovednosti bude v takomto 
prípade ročné poistné uvedené v návrhu na uzavretie 
poistnej zmluvy; poistné za obdobie predbežného 
poistenia zodpovednosti sa určí alikvótne podla počtu 
dní trvania predbežného poistenia zodpovednosti 
z ročného poistného uvedeného v návrhu na uzavretie 
poistnej zmluvy. 

Článok Vil 
Platenie a výška poistného 

b ). c) a d), a to bez ohladu na počet 1) 
poškodených. 

Poistník je povinný platiť poistné za poistné obdobie 
dohodnuté v poistnej zmluve. 
Poistné je suma, ktorú platí poistník za poskytovanie 
dohodnutej poistnej ochrany. 

Ak je limit poistného plnenia podla ustanovení poistnej 2) 
zmluvy platných pred 1. januárom 2012 vyšší, v takom 
prípade platí vyšší limit poistného plnenia. 

5) Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako 
limit poistného plnenia podla odseku 2) písm. ab) alebo 
písm. bb) alebo odseku 3) písm. a) alebo písm. b) alebo 
odseku 4) písm. a) alebo písm. b) alebo podl'a 
ustanovení poistnej zmluvy, poistné plnenie sa každému 4) 
z nich znižuje v pomere dojednaného limitu poistného 
plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených. 

3) Poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia, 
v prípade dojednania predbežného poistenia 
zodpovednosti je poistné splatné prvého dňa 
predbežného poistenia zodpovednosti, pokiaľ nie je 

6) Limity poistného plnenia je možné dojednať odchylne 
od tohto článku. V takom prípade platí limit uvedený 
v osobitnom dojednaní poistnej zmluvy. 

v poistnej zmluve dohodnuté inak. 
Poistné je možné platiť v splátkach dohodnutých 
v poistnej zmluve. 

5) Poistné pri poistení zodpovednosti podla týchto VPP sa 
stanovuje vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých 
záväzkov poisťovatela vyplývajúcich z poistenia 
zodpovednosti vrátane tvorby rezerv podla osobitného 

3 zo 7 



a výrobcom predpísanom stave a používať ho výlučne 
na účely stanovené výrobcom. 

6) Na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez 
zbytočného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre 
poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu škody, 
najmä: 
a) svoje meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné 

meno a sídlo, 
b) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo 

uzavreté poistenie zodpovednosti, 
c) číslo poistnej zmluvy. 

7) Poistený je oprávnený písomne požiadať poisťovatela 
o vydanie dokladu o škodovom priebehu poistenia 
zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného 
vzťahu, avšak najmenej za obdobie predchádzajúcich 
piatich rokov trvania zmluvného vzťahu . 

Článok XI 
Práva a povinnosti poisťovateľa 

1) Poisťovateľje povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať 
poistníkovi bez zbytočného odkladu potvrdenie 
o poistení zodpovednosti a zelenú kartu. 

2) Poisťovateľ bez zbytočného odkladu ustanoví poistenému 
na základe jeho písomnej žiadosti právneho zástupcu 
v konaní o náhradu škody pred súdom, na ktorú sa 
vzťahuje poistenie zodpovednosti. 

3) Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom 
poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť 
zaplatené poistné. má poisťovateľ nárok na pomernú 
časť poistného ku dňu. kedy poistenie zodpovednosti 
zaniklo. Zostávajúcu časť poistného je poisťovateľ 
povinný poistníkovi vrátiť, ak suma presiahne 1,66 EUR. 

4) Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom 
poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť 
zaplatené poistné, a v tomto poistnom období dôjde ku 
škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovatela 
nahradiť škodu alebo náklady, má poisťovateľ právo na 
poistné až do konca tohto poistného obdobia. 

8) Poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nemožno 
uzavrieť u iného poisťovatefä. 

9) Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ je 
oprávnený plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak 
poistený: 
a) bez súhlasu po isťovateľa uzná povinnosť nahradiť 

škodu alebo jej časť nad rámec poistného plnenia, 
ktoré by inak poisťovateľ bol povinný poskytnúť 
podľa zákona, 

b) sa zaviaže uhradiť premlčanú pohladávku, 
c) neposkytne poisťovatel'ovi potrebnú súčinnosť 

v súdnom konaní. 
10) Ak poruší poistený vedome povinnosti uvedené v čl. X 

ods. 5) a 6) a toto porušenie malo podstatný vplyv 
na výšku plnenia poisťovatela alebo týmto porušením 
došlo k sťaženiu zistenia právneho dôvodu plnenia, 
rozsahu alebo výšky škody, má poisťovateľ voči nemu 
právo na náhradu až do výšky poskytnutého plnenia. 

11) Rovnaké právo ako v ods. 1 O) tohto článku vznikne 
poisťovatelovi v prípade, ak poistený uvedie poisťovate!a 
do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa 
vzniku nároku na plnenie alebo jeho výšky. 

12) V prípade, že poistník vedome poruší povinnosť uvedenú 
v č l. IX písm. a), a ak bolo na základe týchto odpovedí 
určené nižšie poistné, má poisťovateľ právo na úhradu 
dlžného poistného vrátane úroku z omeškania. 

13) Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť 
najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného 
obdobia: 
a) výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie, 
b) dátum skončenia poistného obdobia, 
c) termín, do ktorého je možné podať výpoveď poistnej 

zmluvy v zmysle čl. VIII ods. 3) týchto VPP. 

Článok XII 
Poistné plnenie 

1) Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu 
škody priamo proti poisťovatelovi a je povinný tento 
nárok preukázať. Na premlčanie nároku na náhradu 
škody proti poisťovatelOvi platí rovnaká úprava ako na 

S) Ak predbežné poistenie zodpovednosti zanikne 
odmietnutím návrhu poistníka na uzavretie poistnej 
zmluvy a v čase trvania predbežného poistenia 
zodpovednosti dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej 2) 
vznikla povinnosť poisťovatel'a nahradiť škodu alebo 
náklady, má poisťovateľ právo na poistné, a to vo výške, 
ktorá zodpovedá poistnému za jedno poistné obdobie 
poistenia zodpovednosti, ktoré by vzniklo na základe 
návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, ak by tento nebol 3) 
odmietnutý. Na určenie výšky poistného sa v takomto 
prípade primerane použije ustanovenie čl. Vl ods. 5). 

premlčanie nároku proti osobe, ktorá škodu spôsobila. 
Poistné plnenie, t.j. náhradu škody, uhrádza poisťovateľ 
poškodenému. Ak poistený nahradí škodu alebo jej časť 
priamo poškodenému, má píávo, aby mu poisťovateľ 
uhradil ním nahradenú škodu, a to až do výšky, v akej by 
bol poisťovateľ povinný nahradiť škodu poškodenému. 
Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 
dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie 
rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné 
plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia 
súdu o výške náhrady škody poisťovatelOvi, ak z tohto 
rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie 

6) Poisťovateľ je povinný do 1 S dní po zániku poistenia 
zodpovednosti vydať poistníkovi doklad o škodovom 
priebehu poistenia zodpovednosti. Ak poistník nesplnil 
povinnosť podla čl. IX písm. e), nie je poisťovateľ 
povinný do doby splnenia tejto povinnosti vrátiť poistné 4) 
podla odseku 3) tohto článku. 

7) Poisťovateľ je povinný vydať poistenému doklad 
o škodovom priebehu podla čl. X ods. 7) do l s dní 
od doručenia žiadosti poisteného. 
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poistného plnenia. 
Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať 
prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho 
povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch 
mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej 
udalosti: 



Článok XVI 
r-orma právnych úkonov 

1) Pre právne úkony týkajúce sa poistenia zodpovednosti je 
potrebná písomná forma. 

2) Návrh na uzatvretie poistnej zmluvy sa považuje za 
doručený poisťovatelOvi dňom jeho prevzatia 
oprávneným zástupcom poisťovateľa. Ostatné 
písomnosti určené poisťovateľovi sa povazUJU 
za doručené dňom potvrdenia prevzatia písomnosti 
poisťovatelom. 

3) Písomnosti poisťovateľa určené poistníkovi, resp. 
poistenému sa doručujú poštou, môžu byť však 
doručené aj zástupcom poisfovatela, a to na poslednú 
poisťovatelovi známu adresu. Písomnosť poisťovatela 
určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len 
„adresát") sa považuje za doručenú dňom prevzatia 
písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát 
prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa 
písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta 
s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol 

6) Poistník a poistený, ak je iný než poistník, uzavretím 
poistnej zmluvy dávajú poisťovateľovi súhlas 
s vyhotovovaním a následným archivovaním zvukových 
záznamov telefonických hovorov uskutočnených medzi 
ním a poisŕovatelom v súvislosti s poistením a 
likvidáciou poistných udalostí pod ľa tejto poistnej 
zmluvy, a to na technických prostriedkoch umožnujúcich 
ich zachytenie, zachovanie a reprodukciu. Poistník 
a poistený uzavretím poistnej zmluvy dávajú 
poisťovatelOvi súhlas s tým, aby poisťovateľ použil tieto 
záznamy a ich kópie pri uplatňovaní práv a povinností 
z tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ bude tieto záznamy 
počas doby ich uchovania chrániť pred neoprávneným 
prístupom tretích osôb. 

Článok XVII 
Spôsob vybavovania sťažnosti 

1) Poisťovateľ prijíma sťažností proti jeho postupu podané 
ústne alebo písomne. Ústne podanú sťažnosť 
poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže 
sťažovateľ podať osobne, zaslať poštou na adresu sídla na pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto 

lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo 
dňom. kedy bola písomnosť vrátená poisťovatefovi ako 2) 
nedoručená pre zmenu adresy, ktorú adresát 

poisťovateľa, prípadne emailom na dialog@allianzsp.sk. 
Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju 
podáva. čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho sa 

neoznámil. 
4) Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne 

komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, SMS, fax) pre 
vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisteným alebo 
nimi splnomocnenou osobou v súvislosti so správou 
poistenia, riešením škodových udalostí a ponukou 
produktov a služieb poisťovatela. Tieto prostriedky však 
nenahrádzajú písomnú formu úkonov v prípadoch, kedy 
písomnú formu vyžadujú všeobecne záväzné právne 
predpisy alebo poistná zmluva. 

5) Niektoré zmeny poistnej zmluvy, zmeny v poistení 
a poistné udalosti je možné oznámiť aj telefonicky 
na telefónnom čísle poisťovatela. Prehlad oznámení, 
ktoré možno realizovať telefonicky, poisťovateľ 
zvereJnUJe na svojej internetovej stránke 
www.allianzsp.sk. Vykonanie zmien telefonicky 
poisťovateľ potvrdí písomne. Ak poistník s vykonanou 
zmenou nesúhlasí, je povinný v lehote uvedenej 
v písomnom potvrdení poisťovateľa túto skutočnosť 
písomne poisťovatelovi oznámiť. 

sťažovatel' domáha. Ak je sťažovatelom fyzická osoba, 
sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu 
bydliska fyzickej osoby. Ak je sťažovateľom právnická 
osoba, sťažnosť musí obsahovať názov alebo obchodné 
meno a adresu sídla právnickej osoby. 

3) Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a i nformovať 
sťažovatela o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či 
dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia. 
Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je 
možné lehotu podla predchádzajúcej vety predlžiť, 
o čom bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený. 

4) V prípade nespokojností s vybavením sťažnosti sa 
sťažovateľ môže obrátiť na Národnú banku Slovenska. 
ktorá vykonáva dohlad nad činnosťou poisťovatela. 

V Bratislave, schválené dňa 15.10.2014 
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Al1ianz@P 
Slovenská poísfovňa 

Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy 
v súlade s § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Upozornenie: Tento formulár obsahuje informácie súvisiace 
s uzatvorením poistnej zmluvy podla zákona č. 39/2015 Z. z. 
o poisťovníctve, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri 
pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov. možných výnosov a strát 
súvisiacich s poistným produktom. Informácie uvedené v tomto 
formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností. ktorý 
poistnikovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú 
informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov. 

1. Informácie o poisťovatefovi a ~ontaktné údaje 
Obchodné meno a právna forma: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovatela: Slovenská republika 
Sídlo: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 
Telefónne čísl o: 0800 122 222 
E-mailová adresa: all ianzsp@allianzsp.sk 
Webové sídlo: www.allianzsp.sk 

2. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky 
2.1 fll.ázov poistného produktu 

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI 
ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO 
VOZIDLA 
Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre 
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla zo dňa 15.10.2014 (VPP) a 
Osobitnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla zo dňa 15.03.2015 (OPP). 

2.2 Popis poistného produktu 
Poistné riziká. ktoré je možné poistnou zmluvou dojednať (čl. III 
VPP) 
Poistenie sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného 
v poistnej zmluve v zmysle ustanovení čl. III VPP. 

Výhody poistného produktu 
• povinné zmluvné poistenie so spoluúčasťou (čl. XV VPP), 

výplata náhrady škody bez zníženia plnenia o amortizáciu, 
asistenčné služby pre prípad nehody, poruchy a odcudzenia 
vozidla, 
možnosť ncihlasovania poistnej udalosti cez telefón, internet 
alebo mobilnou aplikáciou. 
poistenie sa môže dojednať ako individuälne alebo 
hromadné poistenie. 

Poistná doba a poistné obdobie 
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak. Poistným obdobím je jeden rok. 

2.3 Poistné plnenie 
Všeobecná charakteristika poistného olnenia a spôsob určenia 
l(ýšky poistného plnenia (čl. XII VPP) 
Poistné plnenie bude poskytnuté v súlade s dojednaniami 
v poistnej zmluve a vo VPP. 
Uplatnené a preukázané nároky alebo náklady sa hradia 
v rozsahu podla čl. XII VPP do výšky limitu poistného plnenia 
dojednaného v poistnej zmluve. 

Podmienky. za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť 

poskytnúť poistné plnenie. alebo je poisťovateľ oprávnený 
poistné plnenie znížiť 
Poisťovateľ v prípadoch uvedených v príslušných poistných 
podmienkach nie je povinný poskytnúť poistné plnenie (výluky 
z poistenia). 

Výluky z poistenia 
Poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu podla ustanovení 
čl. IVVPP. 
Poisťovateľ v prípadoch uvedených vo všeobecne záväzných 
právnych predpisoch alebo v príslušných poistných 
podmienkach je oprávnený znížiť alebo zamietnuť poistné 
plnenie. Poisťovateľ je oprávnený znížiť, zamietnuť a odmietnuť 
poistné plnenie v zmysle ustanovení čl. XI VPP, čl. XIII VPP. 

2.4 Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho 
splatnosti a o dôsled!coch nezaplatenia poistného 
Spôsob určenia a platenia poistného 
Poistné sa stanovuje vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť 

všetkých záväzkov poisťovatela vyplývajúcich z poistenia vrátane 
tvorby rezerv podla osobitného predpisu. Výšku poistného 
stanovuje poisťovateľ v zmysle predchádzajúcej vety pre poistné 
obdobie dohodnuté v poistnej zmluve. 
Poistné je možné platiť v hotovosti oprávnenému zástupcovi 
poisťovateľa, bankovým prevodom alebo prostredníctvom 
poštového peňažného poukazu Slovenskej pošty, a. s. 

Splatnosť poistného 
Poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia, v prípade 
dojednania predbežného poistenia zodpovednosti je poistné 
splatné prvého dňa predbežného poistenia zodpovednosti, 
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

Dôsledky nezaplatenia poistného (čl. VIII VPP) 
Poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do jedného 
mesiaca od dátumu jeho splatnosti. Poistenie zanikne uplynutím 
tejto lehoty. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie 
poistného v splátkach, lehota pre zánik poistenia začne plynúť od 
dátumu splatnosti nezaplatenej splátky poistného a predlžuje sa 
tak, že skončí uplynutím jedného mesiaca od dátumu splatnosti 
poslednej splátky poistného. Poistenie zanikne uplynutím tejto 
lehoty. 

2.5 Spôsoby zániku poistnej zmluvy 
Poistná zmluva/poistenie môže zaniknúť: 

písomnou dohodou účastníkov zmluvy podla čl. VIII ods. 2 VPP, 
výpovedou ku koncu poistného obdobia podla čl. VIII ods. 3 VPP. 
okamihom zániku motorového vozidla podla čl. VIII ods. 4 
písm. a) VPP, 
okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú 
osobu v evidencii vozidiel podla čl. VIII ods. 4 písm. b) VPP, 
výpovedou po vzniku škodovej udalosti podľa čl. VIII ods. 5 VPP, 
z iných dôvodov v zmysle VPP. 

Bližšie informácie k jednotlivým zánikom poistnej zmluvy 
a poistenia sú uvedené v§§ 800 až 804 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení, v zákone č. 381/2001 Z. z. 
v platnom znení a v čl. VIII VPP. 
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Assistance Allianz@V 
Allianz@) Slovenská poistbvňa 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE ASISTENČNÝCH SLUŽIEB 
štandard 

K POVINNÉMU ZMLUVNÉMU POISTENIU ZODPOVEDNOSTI 
ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA 

Tieto všeobecné podmienky (dalej len „VPTA") sú záväzné 
pokyny pre využívanie služieb technickej asistencie Štandard 
(dalej len „asistenčné služby") Allianz Assistance. Allianz 
Assistance môže zaručiť včasné a kvalitné poskytovanie 
asistenčných služieb iba vtedy, ak sú tieto VPTA dodržiavané. 

1. Kto využtva asistenčné služby Allianz Assistance? 
1.1. Asistenčné služby sa vzťahujú na vozidlo poistené 

v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
uzavretom v Allianz - Slovenskej poisťovní, a.s. (dalej 
len „vozidlo"), ktoré zabezpečuje Allíanz Assistance 
priamo alebo prostredníctvom svojich zmluvných 
partnerov, ktorým budú poskytnuté Vaše osobné 
údaje. 

1.2. Asistenčné služby využíva vodič a osoby prepravované 
vo vozidle {dalej len „Vy"). Počet osôb, na ktoré sa 
asistenčné služby vzťahujú, je obmedzený počtom 
sedadiel uvedeným v osvedčení o evidencii vozidla. 

1.3. VPT A sú platné pre dvojstopové motorové vozidlá 
s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3500 kg 
s platným slovenským osvedčením o evidencii. 

2. Kde a kedy možno využiť asistenčné služby Allianz 
Assistance? 

2.1. Asistenčné služby možno využívať v Slovenskej 
republike a v českej republike (dalej len „SR a ČR") 
a vo všetkých ostatných krajinách Európy vrátane 
európskej časti Ruska a európskej časti Turecka ( dalej 
len „zahraničie"). Asistenčné služby sa neposkytujú 
v Moldavsku a Bielorusku. 

2.2. Ak vznikne v jednom poistnom období viac škôd, je 
možné asistenčné služby využiť opakovane. 

3. Výklad pojmov 
3.1. Nehodou sa pre účely týchto VPTA rozumie: 

- náhodná udalosť, pri ktorej sa vozidlo poškodí alebo 
zničí, napr. náraz, stret, šmyk, zídenie z komunikácie, 

- defekt pneumatiky, 
- zámena paliva vo vozidle, 
- poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku pokusu 

o odcudzenie vozidla, 
- odcudzenie kolies (aj jedného) z vozidla, poškodenie 

alebo odcudzenie spínacej skrinky, zámkov 
a bezpečnostného vybavenia vozidla. ak bola 
v dôsledku takéhoto poškodenia alebo odcudzenia 
spôsobená nepojazdnosť vozidla, 

- poškodzovanie cudzej veci v zmysle príslušných 
ustanovení Trestného zákona, resp. zákona 
o priestupkoch v platnom znení (vandalizmus), 
ak bola v dôsledku takéhoto poškodenia alebo 
odcudzenia spôsobená nepojazdnosť vozidla. 

3.2. Poruchou sa pre účely týchto VPTA rozumie akákolvek 
mechanická, elektrická alebo elektronická chyba, 
v dôsledku ktorej bola spôsobená nepojazdnosť vozidla, 
s úplným vylúčením garančnej prehliadky alebo údržby 
odporučenej výrobcom. 

3.3. Odcudzením sa pre účely týchto VPTA rozumie 
úmyselné protiprávne konanie spočívajúce v lúpeži, 
krádeži, neoprávnenom používaní vozidla alebo 
v pokuse o dokonanie niektorého z uvedených činov. 

4. Charakteristika asistenčných služieb 
4.1. Vozidlo je po nehode alebo poruche nepojazdné: 
4.1 . l. Allianz Assistance zorganizuje a uhradí na území SR 

a ČR v maximálnej výške 70 EUR alebo v zahraničí 
v maximálnej výške 1 50 EUR: 

náklady na príchod a odchod cestnej služby, 
náklady na opravu vozidla na mieste (Allianz 
Assistance nehradí náhradné diely), 
náklady na manipuláciu a vyprostenie vozidla, 
náklady na odtiahnutie vozidla do najbližšej 
autoopravovne, ktorá je schopná vozidlo opravit 
v SR do zmluvnej autoopravovne Allianz -
Slovenskej poisťovne, a.s. 

4.1.2. Ak podla tabulky časových noriem výrobcu oprava 
vozidla presiahne 2 hodiny a nemôže byť vykonaná 
v ten istý deň, Allianz Assistance zorganizuje rezerváciu 
a uhradí Váš pobyt v hoteli na území SR a ČR 
v maximálnej výške 40 EUR za noc a osobu, alebo 
v zahraničí v maximálnej výške 70 EUR za noc a 
osobu, a to najviac na 1 noc. Allianz Assistance Vám 
zorganizuje na Vašu žiadosť aj odvoz do hotela. 
Náklady spojené s odvozom Allianz Assistance nehradí. 

4.1.3. Ak vozidlo zostane nepojazdné viac ako 2 dni a čas 
opravy podľa tabulky časových noriem výrobcu 
presahuje 8 hodín, Allianz Assistance Vám zorganizuje 
a uhradí cestovný lístok na vlak 1. triedy, autobus, 
alebo ak ste v zahraničí a cesta vlakom trvá dlhšie 
než 6 hodín, letenku turistickou triedou, aby ste sa 
mohli vrátiť do miesta Vášho bydliska alebo 
pokračovať v ceste, maximálne však do výšky nákladov, 
ktoré by vynaložila Allianz Assistance na Váš návrat 
do miesta bydliska. 
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5. Výluky z asistenčných služieb 
V súvislosti s udalosťami uvedenými v kapitole 4. 
týchto VPTA nebudú asistenčné služby poskytnuté a 
vzniknuté náklady nebudú zo strany Allianz Assistance 
uhradené, ak: 

5.15. vyplývajú zo škody, ktorá vznikla v dôsledku pracovnej 
činnosti vozidla ako pracovného stroja. 

6. Ako postupovať, keď potrebujete využiť asistenčné 
služby Allianz Assistance? 

5.1. boli zaplatené bez predchádzajúceho súhlasu Allianz 
Assistance, s výnimkou prípadov opravy nepojazdného 
vozidla na mieste nehody alebo poruchy alebo jeho 
odtiahnutia do autoopravovne, ak preukážete, že ste 

6.1 . Ak nastane situácia popísaná v kapitole 4. týchto 
VPTA, spojte sa telefonicky s asistenčnou centrálou 
Allianz Assistance, ktorá je k dispozícii 24 hodín 
denne, 365 dní v roku. 

sa nemohli z objektívnych dôvodov spojiť s Allianz 
Assistance. 

5.2. sa nevzťahujú k nehode, poruche alebo odcudzeniu 
vozidla. 

5.3. vznikli následkom vedenia vozidla osobou, ktorá 
nemá predpísané vodičské oprávnenie k vedeniu 
vozidla . 

5.4. vznikli následkom nesprávnej údržby, opravy alebo 
obsluhy vozidla alebo jeho preťažovaním. 

5.5. vznikli následkom Vášho úmyselného konania, alebo 
úmyselného konania ostatných osôb z posádky vozidla, 
či v dôsledku samovraždy alebo pokusu o samovraždu. 

5.6. vyplývajú zo škody, ktorá vznikla v dôsledku občianskej 
či medzinárodnej vojny, vzbury, povstania, 6.2. 
teroristického aktu, sabotáže či atentátu. 

5.7. vyplývajú zo škody, ktorá vznikla v dôsledku účinku 
rádioaktivity, extrémnych klimatických zmien, 
pôsobením prírodných živlov alebo ekologických 
katastrof. 

5.8. vyplývajú zo škody, ktorú zapríčinil vodič vozidla po 
požití alkoholu, drog, omamných či psychotropných 6.3. 
látok. 

5 .9. vyplývajú zo škody vzniknutej v dôsledku Vašej aktívnej 
účasti s vozidlom na pretekoch, prehliadkach a súťažiach, 
vrátane prípravy na ne. 

5.1 O. vyplývajú zo škody, ktorá vznikla v dôsledku 
nedostatočného množstva pohonných hmôt a iných 7. 
prevádzkových náplní vo vozidle. 

5.11. vyplývajú zo škody, ktorá vznikla v dôsledku vybitej 
batérie vozidla. 

5.1 2. vyplývajú zo škody, kcorá vznikla v dôsledku zamrznutia 
motora, zámkov, batérie alebo bŕzd vozidla. 8. 

5.13. vznikli v súvislosti s otvorením vozidla pri zabuchnutí, 8.1. 
zlomení, strate alebo odcudzení kľúčov. 

5.14. vznikli so škodami, ktoré už boli predmetom 
poskytnutia asistenčnej služby alebo pri ktorých Vás 
Allianz Assistance vyzvala, aby ste príčinu vzniku 8.2. 
škody odstránil i. 
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Ak voláte z Bratislavy, voľte číslo 52933112. 

Ak voláte z iného mesta v SR alebo z mobilného 
telefónu, volie číslo 02 529 33 112. 

Ak voláte zo zahraničia, volte číslo + 421 2 529 33 112. 

Pozn.: Znamienko+ alebo vo väčšine krajín 00, je tzv. 
rozlišovacie číslo (international code) 
pre medzinárodný telefonický hovor. Ak zistíte, že 
rozlišovacie číslo v krajine, v ktorej sa nachádzate, 
neplatí, kontaktujte miestnu telekomunikačnú 
spoločnosť. 
Uveďte operátorovi nasledujúce informácie: 
• Vaše meno a priezvisko 
• čo sa Vám stalo 
• telefónne číslo, z ktorého voláte 
• miesto, kde sa presne nachádzate 
• typ vozidla, farbu a evidenčné číslo (EČ) 
• VIN vozidla. 
Operátor na základe informácií rozhodne o spôsobe 
pomoci. Dbajte na jeho pokyny. Asistenčné služby sú 
poskytované v rozsahu krytia uvedenom v kapitole 4. 
týchto VPTA. Všetky náklady nad rámec tohto krytia ste 
povinní uhradiť Vy. 

Hlásenie zmeny údajov 
Ak dôjde ku zmene Vašich údajov alebo údajov vozidla 
(adresa, EČ vozidla a pod.), volajte, prosím, bezplatnú 
lnfolinku 0800 122 222. 

Záverečné ustanovenia 
Allianz Assistance sa zaväzuje poskytovať 
a zabezpečovať všetky uvedené asistenčné služby 
v rámci možností vzniknutej situácie a lokálnej 
dostupnosti poskytovatelov služieb. 
Tieto VPTA nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 
02.07 .2011 . 




