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Flotilová poistná zmluva 

pre poistenie motorových a prípojných vozidiel  - KASKO 
 

Zmluvné strany: 
 
 
 

Poistník 
Ústredný inšpektorát  Slovenskej obchodnej inšpekcie  
so sídlom: poštový priečinok 29, Prievozska 32, 827 99 Bratislava 
bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
č. účtu: 7000065105/8108 
IČO: 173 319 27 
IČ DPH: .......................................................... 
Zastúpený: RNDr.Nadežda Machútová – ústredná riaditeľka SOI 
( ďalej len  „poistník“) 
 
a 
 
Poisťovateľ 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., 
so sídlom: Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
č. účtu: 2622740600/1100 
IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 
Oddiel: Sa, vložka č. 196/B 
Zastúpená: Ing. Mariana Hurtoňová  –  riaditeľ odboru externého predaja 
    Mgr. Tomáš Potúček   –  vedúci oddelenia produktových manažérov 
( ďalej len „poisťovateľ“) 
 

uzatvárajú v zmysle § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
 
 
 

flotilovú poistnú zmluvu pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO 
č.: 7710029453 

 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel  (ďalej len „flotila“), ktorý  je uvedený v 

Zozname vozidiel (ďalej len „Zoznam vozidiel“), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako Príloha č. 1.  
2. Poistenie motorových vozidiel sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie motorových a prípojných 

vozidiel - KASKO (ďalej len „VPP“) zo dňa 25.05.2011 a Osobitnými poistnými podmienkami k poisteniu motorových a 
prípojných vozidiel - KASKO (ďalej len „OPP“) zo dňa 25.05.2011,  ktoré poistník obdržal a bol s nimi oboznámený, čo 
potvrdzuje podpisom na tejto zmluve. VPP a OPP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
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Článok II 
Vznik poistenia 

 
1. Poistenie vozidiel, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 - Zoznam vozidiel začína dňom, ktorý je v Zozname vozidiel  

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 pri uzatváraní tejto zmluvy, môže vzniknúť aj   

rozšírením Zoznamu vozidiel niektorým z nasledujúcich spôsobov: 
 

a) Zaslaním Prihlášky do poistenia (ďalej len „Prihláška“), ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy  v elektronickej podobe 
z  elektronickej (e-mailovej) adresy kontaktnej osoby poistníka, resp. príslušného sprostredkovateľa poistenia, 
ktorý vykonáva starostlivosť o uvedenú zmluvu, ktorú sa poistník zaväzuje oznámiť poisťovateľovi bezodkladne po 
podpise tejto zmluvy. Poistenie prihláseného vozidla alebo vozidiel takýmto spôsobom začína  dňom uvedeným na 
Prihláške, nie však skôr ako je deň doručenia Prihlášky v dohodnutej forme na  elektronickú (e-mailovú) adresu 
poisťovateľa, ktorá bude poistníkovi oznámená bezodkladne po podpise tejto zmluvy.   Poistník je povinný 
najneskôr do 3 dní od takéhoto prihlásenia vozidla do poistenia, doručiť  poisťovateľovi požadované doklady 
týkajúce sa vozidiel a to najmä: osvedčenie o evidencii vozidla (resp. technický preukaz), faktúra (resp. doklad 
o stanovení poistnej sumy vozidla).  Ak si túto povinnosť nesplní, poisťovateľ má právo od takto dojednaného 
poistenia odstúpiť; pričom poistenie zaniká od počiatku dňom doručenia odstúpenia poistníkovi.  

b) Okamihom podpísania Prihlášky oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Začiatok poistenia vozidiel 
vstupujúcich do poistenia podpísaním Prihlášky je  deň uvedený na Prihláške , nie však skôr ako je deň podpísania 
Prihlášky obidvoma zmluvnými stranami. Poistník je povinný najneskôr do 3 dní od takéhoto prihlásenia vozidla do 
poistenia, doručiť poisťovateľovi podpísanú prihlášku a požadované doklady týkajúce sa vozidiel a to najmä: 
osvedčenie o evidencii vozidla (resp. technický preukaz), faktúra (resp. doklad o stanovení poistnej sumy vozidla).  
Ak si túto povinnosť nesplní, poisťovateľ má právo od takto dojednaného poistenia odstúpiť; pričom poistenie 
zaniká od počiatku dňom doručenia odstúpenia poistníkovi.  

 
 

Článok III 
Doba poistenia, poistné obdobie 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2013 do 31.12.2013. 

Poistným obdobím flotily je jeden rok.  
Prvé poistné obdobie začína dňom 01.01.2013 a končí uplynutím jedného roka.  Ďalším poistným obdobím je 
opakovane vždy nasledujúci rok. 

 
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 začína dňom začiatku 
poistenia uvedeným  na Prihláške. Koniec prvého poistného obdobia takéhoto dodatočne poisteného vozidla je zhodný 
s koncom poistného obdobia tejto flotilovej zmluvy. Ďalšie poistné obdobia takéhoto vozidla plynú zhodne s poistným 
obdobím flotily. Poistné za prvé poistné obdobie bude u takéhoto vozidla stanovené pomerne podľa dĺžky trvania 
poistenia, ktoré vzniklo v zmysle čl. II. ods. 2 tejto zmluvy , s výnimkou, ak poistenie takéhoto vozidla v prvom poistnom 
období zanikne z dôvodu poistnej udalosti - totálnej škody.  V takomto prípade je prvým poistným obdobím vozidla flotily 
jeden rok a začína odo dňa začiatku poistenia takéhoto vozidla(čl. II. ods.2) , pričom  poisťovateľovi prináleží poistné za 
celé poistné obdobie poistenia príslušného vozidla. 

 
 

Článok IV 
Rozsah poistenia 

 
1. Vozidlá poistníka sú u poisťovateľa poistené pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku pre prípad 

poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti, pre prípad odcudzenia a vandalizmu v zmysle VPP. 
2. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou 5% min. 66,39 Eur pre všetky vozidlá poistené v rámci predmetnej zmluvy. 

Poistenie čelných skiel sa dojednáva so spoluúčasťou 16,60Eur. Spoluúčasť je uvedená v Zozname vozidiel alebo na 
Prihláške. 

3. V rámci poistenia je dojednané aj poistenie batožiny v osobných motorových vozidlách na poistnú sumu  3.319,39 Eur. 
Poistenie batožiny sa dojednáva  bez navýšenia poistného k havarijnému poisteniu motorového vozidla. Poistenie sa 
dojednáva bez spoluúčasti. 
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4. V rámci poistenia je dojednané aj úrazové poistenie osôb vo vozidle pre prípad: 
- smrti následkom úrazu, s poistnou sumou 6 638,78 Eur na jedno sedadlo, 
- trvalých následkov úrazu, s poistnou sumou 13 277,57 Eur na jedno sedadlo. 

Úrazové poistenie osôb sa dojednáva bez navýšenia poistného k havarijnému poisteniu motorového vozidla. 
Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti. 

5. Poistenie doplnkovej výbavy sa dojednáva bez spoluúčasti. 
6. Územná platnosť poistenia: geografické územie  Európy. 
7. Poisťovateľ akceptuje aktuálny spôsob zabezpečenia motorových vozidiel pre prípad odcudzenia, vstupujúcich do 

poistenia počas platnosti zmluvy. 
8. Poisťovateľ nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do poistenia. 
9. Poisťovateľ bude akceptovať poistné sumy vozidiel, vstupujúcich do poistenia v čase vzniku účinnosti poistnej zmluvy,  

stanovené poistníkom. Poisťovateľ nebude pri poistnom plnení pri týchto vozidlách uplatňovať podpoistenie. 
 

 
Článok V 

Výška, platba a splatnosť poistného  
 
1. Pre výpočet poistného pre osobné, malé nákladné a dodávkové vozidlá,  s celkovou najvyššou prípustnou hmotnosťou  

neprevyšujúcou  3 500 kg sa dojednáva sadzba poistného vo výške  1,55%. 
2.  Pre výpočet poistného pre nákladné, špeciálne a prípojné vozidlá,  s celkovou  najvyššou prípustnou hmotnosťou  

prevyšujúcou 3 500 kg sa dojednáva sadzba poistného vo výške  1,55%. 
3. Sadzby poistného uvedené v ods. č 1 a ods. č 2 tohto článku sú nemenné a záväzné po celú dobu trvania poistenia. 
4. Výška poistného je stanovená podľa § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené v štvrťročných splátkach. Poisťovateľ pravidelne vykonáva predpis 

(vyúčtovanie) poistného vo výške zodpovedajúcej dohodnutej splátke poistného, a to vždy naraz pre celú flotilu. Odlišne 
od VPP a OPP sa dojednáva, že poistné je splatné k dátumu uvedenom na tomto predpise (vyúčtovaním) poistného 
Predpisom (vyúčtovaním ) poistného sa rozumie písomné alebo elektronické  oznámenie výšky a splatnosti poistného, 
ktoré poisťovateľ zasiela poistníkovi. Za písomné oznámenie sa pre účely tohto ustanovenia považuje aj oznámenie v 
elektronickej podobe doručené kontaktnej osobe poistníka prostredníctvom e-mailu. 

6. V prípade vzniku poistenia v priebehu poistného obdobia, za ktoré je hradené bežné poistné, je poisťovateľ oprávnený 
podľa sadzobníka predpísať poistníkovi  prorátne (pomerné) poistné priebežne v závislosti od zvýšenia počtu vozidiel 
vo flotile. Poistník sa zaväzuje uhradiť  poistné v termíne jeho splatnosti uvedenej v predpise (vyúčtovaní) takéhoto 
poistného.  

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

 
 

Článok VI 
Likvidácia poistných udalostí 

 
1. Poisťovateľ akceptuje pri oprave motorového vozidla v autorizovanom servise faktúrovanú výšku normohodiny. 
2. Odlišne od článku XXXVIII bod 4 VPP sa poistník a poisťovateľ dohodli, že totálnou škodou je taká škoda, pri ktorej  sú 

predpokladané náklady na opravu predmetu poistenia podľa normatívov výrobcu vyššie ako 95% všeobecnej hodnoty 
vozidla vrátane príslušenstva tvoriaceho jeho povinnú, štandardnú a doplnkovú výbavu; totálnou škodou predmetu 
nadštandardnej výbavy je taká škoda, pri ktorej sú predpokladané náklady na opravu podľa normatívov výrobcu vyššie 
ako 95% jeho všeobecnej hodnoty. 

3. Odťah motorového vozidla bude preplatený do najbližšieho servisu „schopného opravu vykonať“.  
4. Poisťovateľ poskytne poistníkovi možnosť bezplatne využívať asistenčné služby poskytované spoločnosťou MONDIAL 

Assistance, s.r.o. v rozsahu uvedenom vo Všeobecných poistných podmienkach pre asistenčné služby, ktoré tvoria 
prílohu tejto poistnej zmluvy.  

5. Náklady na opravu bude hradiť poisťovateľ priamo servisu (aj nezmluvným autorizovaným servisom) – formou krycieho 
listu. Poisťovateľ je povinný vystaviť krycí list do 1 hodiny od doručenia predbežnej kalkulácie za opravu (proforma 
faktúra). 

6. Poisťovateľ sa zaväzuje zabezpečiť obhliadku motorového vozidla do 1 pracovného dňa po nahlásení škody poisteným 
a to v autoservise alebo areáli poisteného, ak obhliadku nezabezpečí, bude akceptovať fotodokumentáciu doloženú od 
poisteného a faktúru od opravcu. 

7. Poisťovateľ sa zaväzuje poistenému zasielať štvrťročne zoznam vybavených a nevybavených poistných udalostí. 
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Článok VII 
Správa flotilového poistenia  

 
1. Poistník je povinný pri uzatváraní poistenia uviesť všetky požadované údaje o vozidlách flotily prostredníctvom 

Zoznamu vozidiel, resp. Prihlášky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť  poistnej zmluvy. 
 
2. Poistník je povinný vozidlá odhlasovať z poistenia do 30 dní od zmeny majúcej za následok zánik poistenia 

dokladovaním tejto zmeny príslušným dokladom. Odhlásenie vozidla z poistenia je možné vykonať elektronickou 
formou zaslaním oznámenia z elektronickej adresy poistníka na elektronickú adresu poisťovateľa a doložením 
príslušného dokladu preukazujúceho dôvod odhlásenia vozidla z poistenia alebo zaslaním odhlásenia a príslušného 
dokladu preukazujúceho dôvod odhlásenia vozidla z poistenia prostredníctvom faxu alebo pošty.  

 
 

Článok VIII 
Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov 

 
Pri vedomom porušení povinností uvedených v ust.§ 793 Občianskeho zákonníka môže poisťovateľ od zmluvy odstúpiť, ak 
by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do troch 
mesiacov odo dňa, keď túto skutočnosť zistil, inak právo zaniká. 

 
 

Článok IX 
Ochrana informácií 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne odovzdané podklady, know-how, marketingové informácie a obdobné 

informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva, budú považovať za utajené a v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi ich nebudú odovzdávať tretím osobám s výnimkou povinností ustanovených zákonom alebo inými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a výnimky uvedenej v  bode 2 tohto článku a budú tieto informácie chrániť 
pred zneužitím. Ochrane nepodliehajú tie informácie, ktoré sú zrejmé z tlačených a reklamných publikácii alebo sú inak 
všeobecne známe. 

2. Poistník dáva poisťovateľovi písomný súhlas s poskytnutím všetkých potrebných informácií, ktoré sú súčasťou tejto  
zmluvy a jej príloh, spoločnosti MONDIAL Assistance, s.r.o. so sídlom v Českej republike a jej organizačnej zložky 
sídliacej v Slovenskej republike, na účely realizácie asistenčných služieb, zaisťovniam a za účelom správy poistenia a 
likvidácie poistných udalostí ďalším osobám v zmluvnom vzťahu s poisťovateľom. 

 
 

Článok X 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zánikom tejto zmluvy alebo zánikom posledného vozidla tejto zmluvy zaniká havarijné poistenie celej flotily tejto zmluvy. 
2. Spôsob zániku poistení jednotlivých vozidiel flotily upravujú VPP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy ako 

Príloha č. 4.  
3.  Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. VIII ods. 13. VPP sa na poistenia uzavreté na základe tejto zmluvy 

nevzťahuje. 
4. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými 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, a 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 poistnej zmluvy oboznámený 

s obsahom a v písomnej forme prevzal Informáciu o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy. 
7. Poistník uzatvára zmluvu vo vlastnom mene. 
8. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. 
9. Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a spory z poistenia rozhodujú príslušné súdy 

Slovenskej republiky. 
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10. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne podpísali. 
11. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu,  z toho jedno vyhotovenie obdrží poisťovateľ a 

dve vyhotovenia poistník. 
12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami  a účinnosť dňa 01.01.2013. 
13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
 
Príloha č. 1: Zoznam vozidiel 
Príloha č. 2: Vzor Prihlášky  
Príloha č. 3: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie motorových a prípojných vozidiel – KASKO 
Príloha č. 4: Osobitné poistné podmienky k poisteniu motorových a prípojných vozidiel - KASKO 
Príloha č. 5: Všeobecné podmienky pre  poskytovanie Asistenčných  služieb v havarijnom poistení - KASKO 
 
 
 
V Bratislave  dňa: 22.10.2012                     V Bratislave  dňa: 22.10.2012 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
   
  
 
 
 
 
 

......................................................... 
Ing. Mariana Hurtoňová 

riaditeľ odboru externého predaja 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

 
 
 
 

...................................................... 
Mgr. Tomáš Potúček 

vedúci oddelenia produktových manažérov 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

......................................................... 
RNDr.Nadežda Machútová 

Ústredná riaditeľka 
Ústredný inšpektorát  Slovenskej obchodnej 

inšpekcie 
 
 
 
 
 
 
 
 


