Flotilová poistná zmluva
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla
Zmluvné strany:
Poistník
Obchodné meno:
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
so sídlom:
Prievozska 32, 827 99 Bratislava
korešpondenčná adresa: poštový priečinok 29, Prievozska 32, 827 99 Bratislava
bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
č. účtu:
7000065105/8180
IČO:
173 319 27
IČ DPH:
Zastúpený:
Mgr. RNDr. Nadežda Machútová
Funkcia:
ústredná riaditeľka SOI
Adresa trvalého bydliska:
……………………………………
Rodné číslo/ dátum narodenia: ...........……………………………
Preukaz totožnosti č.:
……………………………………
Št. príslušnosť:
……………………………………
( ďalej len „poistník“)
a
Poisťovateľ
Obchodné meno:
so sídlom:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
bankové spojenie:
č. účtu:
Zapísaná:
Oddiel:
Zastúpená:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00 151 700
SK2020374862
2020374862
Tatra banka, a.s.
SK3411000000002622740600
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Sa, vložka č.: 196/B
Ing. Andrea Viceníková – vedúci oddelenia flotilového poistenia
Ing. Ingrid Petrovská – produktový manažér senior
( ďalej len „poisťovateľ“)
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 zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon“) a vyhlášky ,ktorou sa tento zákon vykonáva (ďalej len „vyhláška“)
flotilovú poistnú zmluvu
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla č. 8080114722
(ďalej len „zmluva“)
Článok I
Predmet zmluvy
1.

2.

Predmetom tejto zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
(ďalej len „poistenie zodpovednosti“) súboru vozidiel (ďalej len „flotila“), ktorý je uvedený v Zozname vozidiel (ďalej len
„Zoznam vozidiel“), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
Poistenie zodpovednosti sa riadi zákonom, vyhláškou 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 15.10.2012 (ďalej len „VPP“) a Osobitnými poistnými podmienkami pre povinné
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 15.10.2012 (ďalej len
„OPP“), ktoré poistník obdržal a bol s nimi oboznámený, čo potvrdzuje podpisom na tejto zmluve. VPP a OPP tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade rozdielov medzi ustanoveniami tejto zmluvy
a ustanoveniami VPP alebo OPP, majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.
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Článok II
Vznik poistenia
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Poistenie vozidiel, ktoré sú uvedené v Zozname vozidiel alebo v Prihláške začína dňom, ktorý je v Zozname vozidiel alebo
v Prihláške uvedený ako začiatok poistenia, nie ale skôr ako je deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Poistenie vozidla flotily, ktoré nie je uvedené v Zozname vozidiel alebo v Prihláške pri uzatváraní tejto zmluvy, môže
vzniknúť aj rozšírením Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) doručením 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 vyplnenej Prihlášky v elektronickej forme tak, ako je uvedené nižšie v tomto článku, alebo
c) doručením originálu podpísaného Zoznamu vozidiel, alebo
d) doručením vyplnenej Prihlášky, tak ako je uvedené nižšie v tomto článku.
Prihlásenie vozidiel do poistenia podľa ods. 2. písm. a) a b) tohto článku vykoná poisťovateľ na základe doplneného
Zoznamu vozidiel alebo vyplnenej Prihlášky, doručených v elektronickej forme, a to z elektronickej adresy (ďalej len „emailovej adresy“) kontaktnej osoby poistníka. Poistenie vozidla alebo vozidiel prihlásených takýmto spôsobom začína dňom
uvedeným v Zozname vozidiel alebo na Prihláške, nie však skôr ako v deň doručenia niektorého z uvedených dokumentov
na e-mailovú adresu kontaktnej osoby poisťovateľa.
Prihlásenie vozidiel do poistenia podľa ods. 2. písm. c) a d) tohto článku vykoná poisťovateľ na základe riadne doplneného
a podpísaného Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 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 obidvoma zmluvnými stranami. Poistník je povinný originál Zoznamu vozidiel alebo
Prihlášky doručiť poisťovateľovi najneskôr do 3 dní od takéhoto prihlásenia vozidla do poistenia.
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“). Poistník 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 od takto dojednaného poistenia odstúpiť, pričom poistenie
doručením odstúpenia poistníkovi zaniká od začiatku.
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.

Článok III
Doba poistenia, poistné obdobie
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou odo dňa 01.01.2015 do 31.12.2015.
Poistným obdobím flotily je kalendárny rok.
Pre prvé poistné obdobie je od 01.01.2015 do 31.12.2015.
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) 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 zanikne a zároveň v tomto poistnom
období dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovateľa nahradiť škodu. 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. Výška ročného poistného pre takéto vozidlo
sa určí v zmysle ustanovení čl. V tejto zmluvy.
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Článok IV
Limity poistného plnenia
1. Limity poistného plnenia z jednej škodovej udalosti sú
a) 10 000 000,00 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) 5 000 000,00 Eur za škodu podľa čl. III ods. 2 písm. b), c) a d) 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Výška ročného poistného sa určí podľa sadzieb poistného v zmysle sadzobníka poisťovateľa pre flotilové povinné zmluvné
poistenie (ďalej len „Sadzobník“), ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
Poisťovateľ nebude uplatňovať bonus/malus systém v zmysle OPP.
Poisťovateľ poskytne poistníkovi celkovú zľavu vo výške 70% zo základného ročného poistného určeného v zmysle ods. 1
tohto článku zmluvy.
Výška sadzieb poistného a zľava poisťovateľa na poistnom v zmysle ods.č 1 a ods.č 3 tohto článku sú záväzné a nemenné
počas celej doby trvania poistenia.
Výška poistného je stanovená podľa § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
Podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie služby od DPH
oslobodené. Z uvedeného dôvodu je sadzba DPH ako aj výška DPH rovná 0,- Eur.
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 uvedenému na tomto predpise (vyúčtovaní) poistného.
Predpisom (vyúčtovaním) poistného sa rozumie písomné alebo elektronické oznámenie výšky a splatnosti poistného, ktoré
poisťovateľ zasiela poistníkovi.
V prípade vzniku poistenia vozidla v priebehu poistného obdobia, za ktoré je hradené bežné poistné, je poisťovateľ
oprávnený podľa podmienok tejto zmluvy a predpísať poistníkovi prorata (pomerné) poistné priebežne v závislosti od
zvýšenia počtu vozidiel vo flotile. Poistník sa zaväzuje uhradiť poistné v termíne jeho splatnosti uvedenom v predpise
(vyúčtovaní) takéhoto poistného.
Je dohodnuté bezhotovostné platenie poistného, pričom poistné sa považuje za uhradené dňom jeho pripísania na účet
poisťovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Článok VI
Správa flotilového poistenia
1.
2.

3.

Poistník je povinný pri uzatváraní poistenia uviesť všetky požadované údaje o vozidlách flotily prostredníctvom Zoznamu
vozidiel, resp. Prihlášky.
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 e-mailovej adresy kontaktnej osoby poistníka na e-mailovú adresu kontaktnej osoby poisťovateľa a doložením
príslušného dokladu preukazujúceho dôvod odhlásenia vozidla z poistenia, alebo zaslaním odhlásenia a príslušného
dokladu preukazujúceho dôvod odhlásenia vozidla z poistenia prostredníctvom pošty.
Poisťovateľ vydá poistníkovi na každé vozidlo flotily potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.
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Článok VII
Ochrana informácií a údajov
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

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.
Poistník je povinný poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať (kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním)
osobné údaje, identifikačné údaje, kontaktné údaje, doklady a ďalšie iné údaje v zmysle zákona č. 8/2008 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.
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 doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a
dáva poisťovateľovi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním týchto údajov tretím stranám a s ich spracúvaním tretími
stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí 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.
Na účely asistenčných služieb je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb spoločnosť Mondial Assistence s.r.o.,
Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25622871, ktorá podniká na území Slovenskej republiky
prostredníctvom Mondial Assistance s.r.o. organizačná zložka, Čajakova 18, 811 05 Bratislava. Súhlas sa udeľuje na dobu
platnosti tejto zmluvy, počas ktorej ho nie je možné účinne odvolať.
Spoločnosť Tatra Billing, s.r.o., Ivánska cesta 2C, 821 04 Bratislava, IČO: 35810572 je oprávnená spracúvať tlačové
výstupy s osobnými údajmi pre styk s klientmi.
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov.
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.
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 VIII
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zánikom tejto zmluvy alebo zánikom posledného vozidla tejto zmluvy zaniká povinné zmluvné poistenie celej flotily tejto
zmluvy.
Spôsob zániku poistení jednotlivých vozidiel flotily upravujú VPP.
Zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.
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.
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.
Poistník uzatvára zmluvu vo vlastnom mene.
Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne podpísali.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho jedno vyhotovenie obdrží poisťovateľ
a jedno vyhotovenie poistník.
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10.
11.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1: Zoznam vozidiel
Príloha č. 2: Vzor Prihlášky
Príloha č. 3: Sadzobník
Príloha č.4: Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla zo dňa 15.10.2012
Príloha č. 5: Osobitné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla zo dňa 15.10.2012
Príloha č.6 : Všeobecné podmienky pre poskytovanie Asistenčných služieb v povinnom zmluvnom poistení

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

.........................................................
Ing. Andrea Viceníková
vedúci oddelenia flotilového poistenia
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

.........................................................
Mgr. Nadežda Machútová
ústredná riaditeľka
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný
inšpektorát

......................................................
Ing. Ingrid Petrovská
produktový manažér senior
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
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