
Rámcová dohoda 
o poskytovaní služieb úrazového poistenia osôb prepravovaných v motorovom vozidle 

č. 22/2019 
uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a podľa § 2 ods. 5 písm. g) 

a§ 83 zákona č. 34312015 z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplneni niektorých 
zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní") 

medzi zmluvnými stranami: 

l. Poistoík 
Názov: 
Sídlo: 
lČO: 
or č: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zaslúpená: 

Kontaktná osoba: 
Tel.: 
E-mail: 
(ďalej ako "poistník") 

a 

2. Poisťovatel' 
Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
lČDPH : 
Bankové spojenie: 
!BAN: 
Zastúpená: 

Kontaktná osoba: 
Tel.: 
E-mail : 
zapísaný: 

(ďalej ako .,poisťovatel'") 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody l, 813 70 Bratislava 
oo 15 J 513 
2020845057 
Štátna pokladnica 
SK96 8180 0000 0070 0006 O 195 
Mgr. Matúš Šutaj Eštok, 
vedúci · republiky 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
Dostojevského rad 4. 815 74 Bratislava 
oo 151 700 
SK20203 74862 
Tatra banka, a. s. Bratislava 
SK53 ll OO 0000 0026 2000 6701 
Ing. Janka Petrufová, na základe splnomocnenia 

Andrea na základe splnomocnenia 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B 

(poisťovateľ a poistník ďalej v texte aj ako "zmluvné strany" a jednotlivo ako "zmluvná 
strana"). 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu o poskytovaní služieb úrazového poistenia 
osôb prepravovaných v motorovom vozidle (ďalej len "rámcová dohoda") ako výsledok 
verejného obstarávania postupom verejnej súťaže realizovanej v súlade so zákonom o 
verejnom obstarávaní na predmet zákazky "Komplexné poistenie", 3. časť predmetu 



zákazky: Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle, vyhlásenej na 
základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Európskom vestníku č. 
2018/S 245-561169 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 25 1/2018, zo dňa 21.12.2018 
pod značkou 18324 - MSS. 

Článok I. 
Predmet rámcovej dohody 

l. Predmetom tejto rámcovej dohody je určenie podmienok pre zadávanie zákaziek, počas 
platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody, na úrazové poistenie osôb prepravovaných 
v motorových vozidlách, ktoré sú vo vlastníctve štátu a poistník ich má v správe, 
prípadne je ich držiteľom alebo oprávneným užívateľom (na základe leasingových 
zmlúv, prípadne zmlúv o prenájme príp. zapožičaní) . Zoznam motorových vozidiel pre 
potreby úrazového poistenia prepravovaných osôb tvorí neoddcliteľnú prílohu č. 1 tejto 
rámcovej dohody. Poistník si počas účinnosti rámcovej dohody vyhradzuje právo 
aktualizovať uvedený zoznam v závislosti od stavu motorových vozidiel. 

2. Zákatkou sa na účely tejto rámcovej dohody rowmic poistná zmluva uzatvorená podľa 
§ 788 a nasl. zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
medzi poisťovatel'om a poistníkom, predmetom ktorej je úrazové poistenie osôb 
prepravo\·aných " motorovom vozidle v rozsahu: 
a) pre prípad úrazu s následkom smrti, 
b) pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu. 
Prílohou poistnej zmluvy môžu byť Všeobecné poistné podmienky, Osobitné poistné 
podmienky a/alebo Všeobecné podmienky poskytnutia asistenčných služieb. 

3. Poisťovateľ nemá právny nárok na zadávanie zákaziek a nevzniká mu v súvislosti 
s nczadaním Lákaziek na základe tejto rámcovej dohody žiadny finančný nárok na 
odškodnenie. Uzatváranie poistných zmlúv bude závisieť od aktuálnych potrieb 
a disponibilných finančných prostriedkov poistníka. 

4. Poisťovatcl' sa zaväzuje poistiť motorové vozidlá uvedené v prílohe č. l tejto rámcovej 
dohody (alebo jej aktualizovanej verzie) podľa podmienok tejto rámcovej dohody 
a poistník sa zaväzuje za poistenie motorových vozidiel pre potreby úrazového poistenia 
prepravovaných osôb zaplatiť poistné v súlade s podmienkami tejto rámcovej dohody. 

Článok U. 
Spôsob plnenia rámcovej dohody 

l . Poisťovateľ na základe písomnej výzvy poistnika uzavrie o; ním najneskôr v lehote do 
l O pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy poistnú zmluvu. Podrobná 
špecifikácia predmetu plnenia bude uvedená v jednotlivých poistných zmluvách. 
Poisťovateľ nie je oprávnený sa v poistnej zmluve a/alebo v jej prílohách, ak ich 
obsahuje odchýliť od osobitných poistných dojednaní, ktorými sa na účely tejto 
rámcovej dohody rozumejú: 
a) poistenie podľa čl. I ods. 2 písm. a) a b) tejto rámcovej dohody sa v.lt'ahuje na 

všetky prepravované nemenované osoby, bez ohľadu na vzťah k poistníkovi (napr. 
pracovnoprávny) a činnosť v motorovom vozidle (vodič, spolujazdec); 

b) poistenie je dojednané s nasledovnými minimálnymi poistnými sumami: 



• pre prípad úrazu s následkom smrti, 30.000,- EUR na jedno sedadlo v 
motorovom vozidle 

• pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu, 30.000,- EUR na jedno 
sedadlo v motorovom vozidle; 

c) poistenie podľa čl. I. ods. 2 písm. b) tejto rámcovej dohody sa vzťahuje minimálne 
na nasledovné trvalé následky: 

• strata dolnej alebo hornej končatiny a to buď úplná alebo čiastočná, 

• ochrnutie dolných alebo horných končatín, príp. strata il:h hybnosti, 
• závažné mozgové poruchy, v dôsledku poranenia hlavy, 
• čiastočné alebo úplné znefunkčnenie zmyslových orgánov, 
• jazvy, ako následok popálenín, 
• nezvratné telesné zmeny v dôsledku zlomenín alebo poranenia vnútorných 

orgánov; 
d) poistenie podľa čl. I. ods. 2 písm. a) a b) tejto rámcovej dohody sa vzťahuje na 

úrazy, ktoré sa prepravovaným osobám stanú minimálne pri nasledovných 
činnostiach : 

• pri nastupovaní do motorového vozidla, bezprostredne pred začatím j azdy, 
• pri uvádzaní motora do chodu a následne počas jazdy motorovým 

vozidlom, avšak len na miestach v motorovom vozidle určených na 
prepravu osôb, 

• pri krátkodobých zastávkach motorového vozidla, ktoré boli nutné z 
dopravného dôvodu, z dôvodu opravy alebo odstránenia bežnej poruchy 
vzniknutej počas jazdy, z dôvodu úpravy motorového vozidla a pod., 
pokiaľ sa úraz stane v motorovom vozidle alebo v jeho bezprostrednej 
blízkosti, ako aj v dopravnom priestore, 

• pri vystupovaní z motorového vozidla, bezprostredne po skončení jazdy; 
e) poistenie podľa čl. I. ods. 2 písm. a) a b) tejto rámcovej dohody je dojednané s 

územnou platnosťou Slovenská republika a geografické územie Európy; 
f) poistenie podľa čl. l. ods. 2 písm. a) a b) tejto rámcovej dohody je dojednané bez 

spoluúčasti a bez franšízy. 

2. Pre vylúčenie pochybností platí, že poisťovateľ nemoze znížiť požadovaný rozsah 
poistenia uvedený v čl. I. ods. 2 a v čl. II. ods. l tejto rámcovej dohody svojimi 
Všeobecnými poistnými podmienkami a Osobitnými poistnými podmienkami, 
Všeobecnými podmienkami poskytnutia asistenčných služieb a/alebo Zmluvnými 
dojednaniami. V prípade, ak by Všeobecné poistné podmienky alebo Osobitné poistné 
podmienky, Všeobecné podmienky poskytnutia asistenčných služieb a/alebo Zmluvné 
dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom menili alebo 
obmedzovali rozsah poistenia podľa tejto rámcovej dohody, majú ustanovenia tejto 
rámcovej dohody prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými 
vo Všeobecných poistných podmienkach, Osobitných poistných podmienkach, 
Všeobecných podmienkach poskytnutia asistenčných služieb a/alebo Zmluvných 
dojednaniach. 

3. Poisťovateľ sa zaväzuje, že na žiadosť poistníka vystaví písomné potvrdenie 
o úrazovom poistení osôb prepravovaných v motorovom vozidle. 

4. Poistník si vyhradzuje právo aktualizácie súboru motorových vozidiel pri nadobudnutí 
alebo vyradení motorových vozidiel počas účinnosti poistnej zmluvy a pri zmene 



určenia použitia motorových vozidiel, ktoré sú už v súbore poistených motorových 
vozidiel pre potreby úrazového poistenia prepravovaných osôb. Tieto aktualizácie sa 
budú real izovať na základe písomného oznámenia (napr. aj faxom alebo elektronickou 
poštou), ktoré bude doručené poisťovateľovi . Poistník predloží poisťovateľovi na účely 
aktual izácie príslušné doklady. 

5. Poisťovateľ sa zaväzuje, že v lehote do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto rámcovej dohody a každej poistnej zmluvy uzatvorenej na jej základe 
predloží poistníkovi kompletný sadzobník alebo individuálne sadzby pre všetky skupiny 
motorových vozidiel, a to pre prípad, že poistník zakúpi v priebehu účinnosti rámcovej 
dohody, resp. poistnej zmluvy uzatvorenej na jej základe motorové vozidlá iných skupín 
ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. l tejto rámcovej dohody, resp. poistnej zmluvy 
uzatvorenej na jej základe. 

Článok III. 
Poistná doba 

l . Zmluvné strany uzatvoria poistné zmluvy spravidla na dobu jedného kalendárneho roka. 

2. Poistná doba je jeden kalendárny rok, a to od O l. januára do 31 . decembra kalendárneho 
roka, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3. Poistn ík je povinný nahlásiť poisťovateľovi vždy k 15. decembru príslušného 
kalendárneho roka aktuálny stav motorových vozidiel k O l . januáru nasledujúceho 
kalendárneho roka. 

4. Poistenie začína od dátumu vyznačenom v poistných zmluvách ako začiatok poistenia a 
dojednáva sa na dobu určitú s tým, že koniec poistnej doby je zhodný s dňom uplynutia 
doby účinnost i tejto rámcovej dohody. 

Článok IV. 
Finančný limit rámcovej dohody, poistné, platobné podmienky a fakturácia 

l. Celkový finančný limit tejto rámcovej dohody počas jej účinnosti je 6 541 ,92 EUR s 0% 
DPH. Tento finančný limit je maximálny a sú v ňom zahrnuté všetky náklady na 
predmet plnenia podľa tejto rámcovej dohody. Poistník nie je povinný uvedený 
finančný limit vyčerpať. 

2. Výška celkového ročného poistného sa stanoví v poistných zmluvách podľa počtu 
motorových vozidiel uvedených v Zozname motorových 'ozidiel , ktorý t\Orí prílohu 
č. l tejto rámcovej dohody. 

3. Výška poistného je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyplýva zo súťažnej ponuky 
poisťovateľa. Poistné sadzby pre výpočet poistného sú záväzné a nemenné počas celej 
doby trvania poistenia. 

4. Poisťovateľ vyhlasuje, že poistné určené v ods. 3 tohto článku rámcovej dohody zahŕňa 
všetky j eho predpokladané náklady a primeraný zisk. Poisťovateľ súčasne vyhlasuje, že 



--.. 

s prihliadnutím na všetky okolnosti nebude požadovať akékol'vek ďalšie náklady, 
príplatky, poplatky, či dane, ktoré nie sú zahrnuté v tejto rámcovej dohode a ktoré by 
musel znášať poistník. 

5. Podl'a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
sú poisťovacie služby oslobodené od dane z pridanej hodnoty, t.j. výška dane z pridanej 
hodnoty je 0% (0,00 EUR). 

6. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade poistného bezhotovostným platobným stykom, 
jednorázovo - ročnými splátkami, na základe faktúry - predpisu poistného, ktorý musí 
obsahovať Zoznam poistených motorových vozidiel pre potreby úrazového poistenia 
s vyčíslením poistného pre danú poistnú dobu. 

7. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti poistného do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 

8. Faktúra musí spÍňať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať 
náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej 
správne vystavená, poistník ju vráti poisťovatel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie a 
nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo 
prepracovanej faktúry poistníkovi. 

9. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania vyfakturovanej sumy z účtu poistníka 
na účet poisťovateľa. 

lO. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť poistného nemá vplyv na vznik poistenia. 

Článok V. 
Osobitné ustanovenia 

l. Ak táto rámcová dohoda neustanovuje inak, zmluvné strany sú povinné zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto rámcovou 
dohodou a poistnými zmluvami (ďalej len "dôverné informácie") a žiadna zmluvná 
strana nie je oprávnená zverej niť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. 

2. Informácie dôverné v zmysle tejto rámcovej dohody zahŕňajú najmä informácie 
strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného 

charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s poskytovaním predmetu plnenia 
a nemožno ich považovať za verejne dostupné. 

3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré: 

a) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto 
rámcovej dohody alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany, 

b) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkol'vek dôverných informácií pod l' a tejto 
rámcovej dohody, 

c) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením 
povinnosti ich ochrany. 



4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovazuJe zverejnenie alebo 
poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti 
vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5. Poisťovateľ berie na vedomie, že poistnik je pre účely tejto rámcovej dohody 
a poistných zmlúv uzatváraných na jej základe právnickou osobou povinnou 
sprístupňovať informácie (povinnou osobou) v súlade a v rozsahu uvedenom v § l O ods. 
2 písm. c) zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú zmluvnú stranu o porusem 
povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení 
dozvedia. 

7. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto 
rámcovou dohodou. 

8. Poisťovateľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu rámcovej dohody 
prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí 
prílohu č. 2 tejto rámcovej dohody. 

9. Počas trvania tejto rámcovej dohody je poisťovateľ oprávnený zmeniť alebo doplniť 
subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 rámcovej dohody výlučne len so súhlasom 
poistníka; poisťovateľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia 
subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

l O. Poisťovateľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto rámcovej dohody obsahuje aktuálne a úplné 
údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov 
akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je poisťovateľ povinný bezodkladne písomne 
oznámiť poistníkovi. 

l l. V prípade, ak by mal poisťovateľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto 
rámcovej dohody spracúvať osobné údaje, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť 
všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spÍňalo požiadavky zákona č. 
18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Spracúvanie osobných 
údajov sa bude riadiť osobitnou úpravou uvedenou v príslušnej poistnej zmluve. 

12. Poisťovateľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po 
dobu trvania tejto rámcovej dohody, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona 
č. 315/20 16 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o registri 
partnerov verejného sektora"). Poisťovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho 
subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov 



verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu 
trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri 
partnerov verejného sektora. Poisťovateľ je povinný na požiadanie poistníka predložiť 
všetky zmluvy so subdodávateľmi. 

Článok VI. 
Zodpovednosť za škodu a zmluvné pokuty 

l. Poisťovatel', ktorý poruší svoju povinnosť podľa tejto rámcovej dohody, je povinný 
nahradiť škodu tým spôsobenú poistníkoví, ibaže preukáže, že porušenie povinností 
bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a zároveň túto okolnosť bez 
zbytočného odkladu písomne oznamt poistníkovi. Za okolnosť vylučujúcu 

zodpovednosť sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvnej strany. 

2. Poistník má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) € za každý neoznámený 
zmenený údaj v prípade nesplnenia si povinnosti poisťovateľa podľa čl. V. ods. l O 
tejto rámcovej dohody. 

3. Porušenie ktorejkoľvek z povinností poisťovatel'a podľa čl. V. ods. ll a 12 tejto 
rámcovej dohody je jej podstamým porušením a zakladá právo poistníka na 
odstúpenie od tejto rámcovej dohody a zároveň právo poistníka na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške l O % z celkového finančného limitu tejto rámcovej dohody 
podľa čl. IV ods. l tejto rámcovej dohody. 

4. Ak poisťovateľ neuzavrie poistnú zmluvu v súlade s čl. II ods. l tejto rámcovej dohody 
a/alebo nezabezpečí havarijné poistenie v termíne a za podmienok stanovených v tejto 
rámcovej dohode a v poistných zmluvách, je poístník oprávnený požadovať od 
poisťovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25% z celkového finančného limitu 
tejto rámcovej dohody uvedeného v čl. IV ods. 1 tejto rámcovej dohody. 

5. Ak poistník neuhradí poistné v zmysle čl. IV. ods. 6 a 7 tejto rámcovej dohody, 
poisťovateľovi vzniká nárok na zaplatenie úrokov z omeškania v zákonnej výške. 

6. Dohodnuté sankcie hradí povinná zmluvná strana oprávnenej strane nezávisle na tom, 
či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Dohodnuté sankcie zaplatí 
povinná zmluvná strana strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich písomného 
uplatnenia. 

Článok VII. 
Trvanie a ukončenie rámcovej dohody 

l. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu podľa 
čl. IV. ods. l tejto rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

2. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné túto rámcovú dohodu ukončiť: 
a) okamžitým odstúpením od rámcovej dohody v prípade jej podstatného porušenia, 
b) výpoveďou, 
c) písomnou dohodou zmluvných strán. 



3. Na účely tejto rámcovej dohody sa podstatným porušením záväzku vyplývajúceho 
z tejto rámcovej dohody považuje: 
a) ak poisťovate.l' v rozpore s čl. II. ods. l tejto rámcovej dohody odmietne uzatvoriť 

poistnú zmluvu, 
b) porušenie povinností poisťovateľa podľa čl. V. ods. ll a 12 tejto rámcovej dohody, 
c) porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa čl. V. ods. l až 7 rámcovej dohody alebo 

iné neoprávnené nakladanie s informáciami poistníka v súvislosti s plnením tejto 
rámcovej dohody, 

d) ak sa preukáže, že poisťovateľ v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní 
predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené 
údaje, 

e) ak je voči zmluvnej strane vedené konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné 
konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii, bol proti nej zamietnutý návrh 
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

f) ak zmluvná strana vstúpila do likvidácie, alebo bola na ňu zriadená nútená správa, 
g) ak je voči zmluvnej strane vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona 

č. 233/ 1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 
a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 
Slovenskej národnej rady č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a pod.). 

4. Odstúpenie je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Pri odstúpení 
od rámcovej dohody zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti 
zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať 
všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od rámcovej 
dohody. 

5. Odstúpenie od rámcovej dohody alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva 
na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia rámcovej dohody, vrátane oprávnenia 
na náhradu škody, zmluvnej pokuty, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami 
a ostatných ustanovení, ktoré podľa rámcovej dohody alebo vzhľadom na svoju povahu 
majú trvať aj po ukončení rámcovej dohody. Ustanovenia vzťahujúce sa k usporiadaniu 
vzájomných právnych vzťahov na základe tejto rámcovej dohody zostávajú v platnosti 
do momentu ich usporiadania. 

6. Túto rámcovú dohodu je možné vypovedať písomnou výpoveďou aj bez uvedenia 
dôvodu s výpovednou dobou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
druhej zmluvnej strane. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že túto rámcovú dohodu je možné ukončiť písomnou 
dohodou zmluvných strán. 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

l. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrál;1om registri zmlúv. 

2. Poist'ovatel' podpisom tejto rámcovej dohody vyhlasuje, že bol oboznámenÝ 



s povinnosťou poistníka zverejniť túto rámcovú dohodu v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom na Úrade vlády SR. 

3. Zmeny a dodatky k tejto rámcovej dohode je možné vykonať Jen formou písomných 
číslovaných dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami. 

4. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto rámcovou dohodou a v tejto rámcovej dohode 
bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5. Ak sú niektoré ustanovenia tejto rámcovej dohody neúčinné alebo ak svoju účinnosť 
stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto rámcovej dohody. 
Predmetné ustanovenie sa nahradí novým ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, 
sledovanému zmluvnými stranami. 

6. Spory týkajúce sa tejto rámcovej dohody sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne 
dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto 
dohody sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

7. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 
rámcovej dohody. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej 
zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k 
takejto zmene dôjde. Dokial' nie je táto zmena oznámená druhej zmluvnej strane, 
miestom pre doručovanie písomností je miesto, ktoré je uvedené v záhlaví rámcovej 
dohody. 

8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 
alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi 
zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto 
skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná 
strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v 
tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Pre vylúčenie pochybností platí, 
že dodatok k rámcovej dohode nie je potrebné uzatvárať okrem prípadu, ak sa zmena 
týka bankového spojenia a čísla účtu. 

9. V prípade rozhodnutia poisťovateľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja 
podniku alebo jeho časti , vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok 
poisťovateľa, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania voči 
poisťovateľovi, jeho vstupe do likvidácie, je poisťovateľ povinný preukázateľne oznámiť 
poistníkovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej 
účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce. 

10. Táto zmluva je vyhotovená v siedmich identických rovnopisoch, z ktorých poistník 
obdrží päť rovnopisov a poisťovateľ dva rovnopisy. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto dohode je slobodná a vážna, túto 
dohodu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná 
vol'nosť nie je inak obmedzená. Svoju vôl'u byť viazané touto rámcovou dohodou 
zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto dohody. 

Neoddeliteľnými prílohami tejto rámcovej dohody sú: 



Príloha č. l -
Priloha č. 2 -

V Bratislave, dňa 

Zoznam motorových vozidiel pre potreby úrazového poistenia 
Zoznam subdodávatel'ov 

V Bratislave, dňa .................. . 

za poisťovateľa: 

na 

Ing. Andrea Škrovánková 
na základe 



P 'l h - I ' .d hd z 'h no a c. ramcoveJ o o t.Y - oznam motorovyc VOZ l b ' 'h te pre potre 'Y urazove o potstema 
druh EČ značka model 

poč. 
VIN 

vozidla sed. 

l nákladné Renault Mascott 3 

2 osobné Mercedes Viano 7 

3 nákladné MULTICAR M26,5 2 

4 osobné Škoda Superb 5 
5 osobné Sk oda Octavia 5 
6 osobné Skoda Octavia 5 
7 osobné Škoda Superb 5 
8 osobné Volkswagen Passat 5 
9 osobné Škoda Octavia 5 
10 osobné Volkswagen Passat 5 
ll osobné Volkswagen Passat 5 
12 osobné Volkswagen Passat 5 
13 osobné Volkswagen Passat 5 ' 
14 osobné Škoda Supe rb 5 
15 osobné Škoda Supe rb 5 
16 osobné Škoda Supe rb 5 
17 osobné Škoda Sup erb 5 
18 osobné Škoda Supe rb 5 
19 osobné Škoda Sup erb 5 
20 osobné Škoda Supe rb 5 
21 osobné Škoda Yeti 5 
22 osobné Škoda Yeti 5 
23 osobné Škoda Yeti 5 . 
24 osobné Škoda Sup erb 5 
25 osobné Škoda Sup erb 5 
26 osobné Škoda Sup erb 5 
27 osobné Škoda Superb 5 
28 osobné Škoda Supe rb 5 
29 osobné Škoda Yeti 5 
30 nákladné Volkswagen Trans porter 3 
31 nákladné Volkswagen Trans porter 3 
32 osobné Nissan eNV200 5 
33 osobné Škoda Supe rb 5 
34 osobné Škoda Superh 5 
35 osobné Škoda Supe rb 5 
36 osobné Škoda Sup erb 5 
37 osobné Audi A8 4 
38 osobné Volkswagen Multivan 7 
39 osobné Volkswagen Kombi 8 
40 osobné Škoda Superb 5 
41 osobné Škoda Superb 5 
42 osobné Škoda Sup erb 5 
43 osobné Škoda Supe rb 5 



Príloha č. 2 rámcovej dohody - Zoznam subdodávatelov 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK 

p.č. Subdodávateľ Udaje o osobe Predmet subdodávky % podiel 
oprávnenej konať 
za subdodávateľa 1 

subdodávok 

l. -

2. -

3. -
..... 

V Bratislave, dňa 

Ing. 
na základe splnomocnenia 

1 v rozsahu meno a prie.cvlsko, adresa pobytu, dátum narodenia 



SPLNOMOCNENIE 

Allianz· Slovenská poisťovňa, a.s. so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: OO 151 700, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo 196/B (ďalej iba 
.. poisťovňa·) zastúpená: Ing. Todor Todrorov, predseda predstavenstva Ing. Jozef Paška, člen 
predstavenstva 

udel'uje týmto pí&omné splnomocnenie svojmu zamestnancovi 

Andrea Škrovánková č. OP: 
riaditeľ odboru poistenia motorových vozid 

aby v mene poisťovne podpisoval: 

a) po1stné 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, 

aby v plnom rozsahu zastupoval spoločnosť pri verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom 
znen i, najmä aby: 

d) za 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 
obstarávani. 

e) zastupoval spoločnosť pri otváraní ponúk v rámci verejného obstarávania. 

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

Splnomocnenie sa uderuje na dobu neurčitú, alebo do ukončenia pracovného pomeru zamestnanca u Allianz
Slovenská poisťovňa, a.s., vo funkcii .riaditer odboru poistenia motorových vozidiel". 

V Bratislave, dňa 

a. s. 

Ing. ~~~~k 
člen predstavenstva 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 



SPLNOMOCNENIE 

Allianz· Slovenská poisťovňa. a.s. so sldlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO : OO 151 
700, zaplsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka člslo 196/B (ďalej iba 
.poisťovňa") zastúpená: Ing. Todor Todorov. predseda predstavenstva a Ing. Jozef Paška, člen 
predstavenstva 

udeľuje týmto písomné splnomocnenie svojmu zamestnancovi 

Ing. Janka Petrufová 
Funkcia: vedúci oddel~ového poistenia 

Č. OP-

- aby v mene poisťovne podpisoval všetky dokumenty do verejného obstarávania v zmysle zákona 
č . 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
zneni resp. do iných súťažných postupov, najmä aby za poisťovňu podpisoval návrhy poistných 
zmlúv, poistné zmluvy, resp. ponuky do verejného obstarávania, 

- aby v mene poisťovne podpisoval dohody o spolupráci pri verejnom obstarávani resp. do iných 
súťažných postupov, 

- aby zastupoval poisťovňu pri otváran i ponúk, resp. iných úkonoch v rámci verejného 
obstarávania, resp. v iných súťažných postupoch. 

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

Splnomocnenie sa udel'uje na dobu neurčitú a zaniká dňom zániku funkcie zamestnanca .vedúci 
oddelenia skupinového poistenia•, ak nebolo odvolané skôr. 

V Bratislave, dňa-

stavenstva 
poisťovňa , a. s. Allianz - Slovenská po isťovňa , a. s. 




