
RÁMCOY.Á nOJ!Ol>A o POSKYTNUTÍ POISTENiA: 
I-Iuval'ijné poistenie mOforov)"ch vozidiel a povinné /.l'I1luvné poistenie zodpovednosti J,a 

škodu spôsohenú prcvŕld:j.kou motorového vozidla 

uzavretú l11edzi y,mIUVn)ill1i stranami v súlade: s ustanovením * 11 I,úkona Č. 25/200Cl Z. /':. () 
verejnom ohs(arúvaní a o zmene él doplnení niektorýc.1I zflknnnv v znení neskorších predpisov il v 
zmysle * :) l zúkona Č. 40/1 96,,1 Zh. Občianskehu zúkllllnikn v p!U(l1ll111 /.ncllí II zmysle 
prfslušných pnistn)'ch podmiellllk il /',lllluVll)!ch dojednaní predmetnej l~úll)cuvťj dohudy 

t. PoisCovat-eP: 

Ohchodnl' meno: 

so sídlom: 

Zastí. }l l'll j' ! 

JÓj: 

DIč:: 
Zapísanú: 

Bankové spojeníe: 

č:, účtu: 
Tel.č,: 

Fax: 
E- mail: 

Union poiSCovtHl, u. s, 
Hajkalskil 2<J//I, K 1J60 llratisl1lv,\ 
Ing. Roman Podnlák predscdť\ pnids!.:.lvcnstva 

Ing. E\ella Mú.i~kovú -člen pl\xlstuvcnsuYa 
31 322 05 J 

202080(J:15l 
v obchodnom I'ugístri Okresného súdil Bratislavn L 
oddiel Sn, vlo/.ka číslo :\8318 

Internetová adresa: w\vw.unioll.sk 
(['alei len "ľoist"ovatel''') 

2.Poistník a poistcIl~': 

OhclwLlnl' meno: 
Sídlo orgallizúdt': 
Šta(utúrn~' zús(lIpca: 
I((): 
'((IIWIl: 
Zapisall~': 

llltel'lIl'tovú adresa: 
(,['alej lel\ ,A'oisléI\Y") 

(\~!1lnll1l v~dl..'"cko-kt.:hnický(l\ inľórmúcií SlovenSKej n:publiky 
I,alllill.'skú Ct.~st,l X/A, ~11 O:{ B!'illislav<l. Slovenskú n.~pllhlikil 
pr"!'. RNDr . .1:\11 Tmi"', ('S,', 1'.<,l\l'l',III\Y ri'Hlitc[' 
(lt) I 51 XX~, 
SI< ,'IPt 17'),~.1 '») 
Register lll'gani;;úl'ií Štatistického úradu Slovt.:llskej 1\:pLlhliky 
www.cvlisr.sk 
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, 
Pl'camhula 

Poistllík je príspevkovú urganl/',ác.ltl Minislcrslvil školstva, vedy, výskumu ti športu Slovensk!.;j 
ľepuhliky so ;-;ídlolll v 13r8tislavť. Poistník bo! :I,ri{1dc-I1~' Zriat!'ovacoLl listinou Ministerstva 
ško Ist va S IOVL:llsk c.:i repu h I i k y S llČ i 1l1lOSľOU (Je! 2. 5 o.i ,lllllúra )OO?. 

r)odklad(1Jll pn: Ilz,l"ľdic tejto Rúmcovcj dohody je ÚSpl~Sll<í pOlluka PoiSľU\'<lIL'l"a predloženú do 
vcrcjn01H) obstadvilnin /\'erL~jl1elll:ho vy/.voll 1lH Pľc.dklmlanic ponúk vu Vl~stl1iku lm_lelu pre 
verejné ohslarúvllllic na pn:dmet i':úk<l/Jy: Poisťovacie slu/,by - čas( 2) predmetu zúknzky: 
I !avaľijll\"~ poi~klli(; !llotorových vo/,idicl a puvinné zmluvnú pnístl~nie I,odpovcl!nosti 1.<1 škodu 
sPÚSOhCI\Li pl'cv;ídzkou mn(o!Uv0ho VDzidl,:!. 

t'l:\nok I. 

!'!'"dmd R"lllcovc,j dohody 
I. I. Zll1!uvn(: .'ilrnny uzavrclílll tejto RÚI11COVl:i dohody prejavujú svoju vô"u dohodnúť 

POdll1iéllky a :-;pôsob l'calil.úcie predmetu H.ÚIlH.:;ovoj dohody, ktorým je havarijné- poistenie 
moloro\')'ch vozidiel a povinnL' zmluvné poistenie ;,odpovednosli Zit skodu spôsobenú 
p['t~vrí<lzkOll rnot()ľov~!ch vozidiel (J~llcj \(:11 " poistnú SllL'/.ha 11 aicho " poistné Sllľ/.hyll) pre 
m()l()roVt~ \'o/.idlú. ktoré sú v účtovnej l:videncii Poislllíka al cho budú nadohudnuté poč.as 

platllosti ,: ltl'innosti tejto RÚlllcnvcj dohody, v zmysle uSunl1vcllí tejto RLímco\"l:j dohody n to v 
rozsahu II spúsnbolllllVcdcl1)'1ll vjcdnulliv>,\.:h či~\stkovyc:h poistll)/ch zmluvúch. 

1.=:. Pľ<.~dll1dom plnenia pt.xlľa bodu 1.1 Rámcovej dohody bude. poskytnutie poistnych 
slu/.icb uvedených v Prílohe č.1 Rozsah pJncnitl tejto Rómcovej dohody. ,Jednotlivé plnenia t«ito 
Rámcovej dohody sa budú realizoval' na zilklade 6iastkov);ch poistili/ch zmlúv uZ<Hvoren);ch 
meclzi I'oistníkom a l'oisÚwatcľom podľa člónku Vl. Rámcovej dohody. 

IA Poisľovatcľ Illôže plnenie Rámcovej dohody realizovať vlnstnýnli kapacitami alebo 
vlastnými kapacitami a ZilJ'(lVeI1 kapacitami tretej osoby alebo jedného alebo niekoľkých 
subdodúv"teľov; v takom prípade všetky činnosti tretej osoby. subdodávateľa alebo 
subdoditvntcrov Poisťovateľa budú realizované v mene a na účet Poisťovateľa a Poisťovateľ 
zodpovedá za laké.tu plnenie akoby plnil sám. 
ldentiliknčné údaje tretej osoby II subdodávateľov sú uvedene v Zozname navrhovaných 
subdodávateľov. k10r)' tvorí PIÍlnhu č. J Rúmcovc;i dohody. Každ)r subdoclóvater a tr~lia osoba 
uvedení v Prílohe Č. 3 Spíl"13 alebo najneskôr v čase plnenia lHuncovcj dohody bIJde spÍliať 
podmienky úl~asti vo verejnom obstllnív<lní podľn § 2CJ ods. 1 'l.úkona č. "I.S/2()()6 ?.z, o vCľcjnull1 
uhslarúvaní a u /'JT1CllC a doplnení nicklnr)'ch zúkonnv v z]lcní neskorších predpisov (cJalej len 
,,/'.úl<.. C. 2:::/2tH)() Z.z, "). Poisťuvatd beril' na vedumie, I.li ak dC\jdc pri plnení RÚll1covej dohody k 
'/,mťlle tretej osohy ,licho suhdodúvall'l"u oproti !.O!.l1í.1IlHl podľa ])rílohy (' . .1. je PoisťnV~lkľ 
povinn)I, ka'lclú novl.·J trc1ill osobu a kaí.déllO nového suhtlodúvalcl'i:l n<~i!le:;kór do piiltich 
pr,lenvnÝ'l'h dní pred 1l/,avn:!íl11 lloveJ subdnd{lvatcľskcj /',lllluvy pJ\:dlp/iť PoiSlllíkovi 
k ()dsúhlu~;Clliu, spolu s ČCSlll)'Il\ vyhlúscnílll) :/,C 110VÚ \n:\ia osoha n k.\'i.d)' nuv)' slIhdodúv"ltcľ 
spÍ1ta alcho nujl\l:skôr v čase plll.:nia RÚlllcovl'j dohody bude spíl\a( podmiunky llčasti vo 
VC1\.jnolll nhs\;:lrúvilllí POdľ,1 § 2ú uds, I; zúk, č. 25/20{)() Z, ,/" Núslcdnc do pimich pr:ll::.nVIl)lch 
dní odu dll<1 uzatvorenia novej suhdodúvntúľskc,i zmluvy jc Poisťovateľ povil1n~' p],Gdl()~.iť 
Pnis!llíko\Ji nový (aktualizuvaný) ZOZIl:.lJll suhdndúvalúľoy l kiD!')' bude tvoriť dodillok 
k UZaVl\,'llj Rcl!1lC()Vcj (l~ll)()dc. 

IA I'redpoldad:lnú hodilO!" predmet" Rilmeovt'.i dohody: 7.702JlO IWR 
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/Jwlu"llú Cl'lla il platohni' podmienl,-)' 
2.1 Cena predmetu ľlllluvy bude s\~l1lOVenÚ v EUR, v súladL: so '/úknnolll Č. l 8/ll)96 Z 
."1.. o ccn;Ích \' 1.1lení neskorších pľl'dpisnv zl vyhlú~knu Ministerstva lillnncií Slovenskej republiky 
Č. ~7/!99(i 7.. z., ktoľ\lu sa vykonúva z,íkO!l N,írudllej rady Sluvenskej republiky Č. IX!1C)l)6 7" 
z. o cCllúch v 1.IKllí neskorších predpisov. V zmysle '/.úkolla c. 222/2()()·"l z.z. u dani '!. 

pľidanej hodnot y v znen í llC'sk()r.~ích prcdpisov sl! poisCovacic slu/.by nd D Pli oslnbodcn6. 
(bw za poskyll1utl' shr/.hy (poistné) .ic stanovenú t!ohndoll I.l1lluvnYch strún na zúkladc 

v)lslcdkov vl'ľl::jnéllo o\)slarÚVi,llliél, ktnr6ho úspešným uchúdzačoH1 sa st:lllloisľo\!aleľ il v súlack 
s cenovou pOllukou prmllo:l.cll011 Poisťuvutd'nm podľa Pdlohy č, i! a Prílohy (,5 tejto I<úlllcov~,j 
dohody. 

) --, Ceľla 1.(1 poskytlluté slul.by zahl'tw v.šclky núklady Poi::;ťovatcľa vrútane ak)/chkol\/ck 
daní. popbtkpv ~\ ill)!ch sllvi.siacich slu:l,icb <lleho d'n\ších ll!lldadov Pnisľov<.11cľ;\ aleho inej (n;t(~j 

osn!ly spojcl1)lch sposkytlllltlJll slu>-ich. 

~.,), Puisťova[t.::!' vyhlnslljc. J.c t:ddu dnllOdnut;'1 ccn:] /,aIH:jia všetky jdlO prcdpoklwlnnc 
llúkl,ldy a primeran)1 zisk. Poi~.;ť()vulcl' súčasne vyhlasuje: l,c neprcdJlokladú s prihliadnudm nn 
všetky okolnosti (Ikékoľvck d'<tl~ie núklndy, ktoľ(· !lil~ sú zahrnuté v tejto RÚl1lcovcj dohode H 

ktoré by musel zn,i~(\t· Poistník. 

2.~·. Dohodnutú cella (poistIIe) zn poskytoY,lIlé poistné slu/.by bude hmdenú jc:dnodi'.ovo za 
L'.clú poistnú dobu trvanía konkrétnej činstk()v~j pOistnej zmluvy z llCtu Poistníka 
prostredníctvom stútncj pokladnice POiSťOVlllcľovi vznikne prúvo l~tklurov3ť poistné podľa 
dúnkl1 VL boci 6.4 tejto Rámcovej dohody. 

2.5 Faktúru Poisťovateľ doručí v troch rovnopi~och. Plalba poistného bude realizovaná do 
30 dní odo diia <hla doručenia faktúry I'oistníkovi. 

2.6 Poistník je oprávnený vrútiť Poisťovateroyi faktúru v lehote 5 pl"acovných dní odo diíajej 
cloľuĽcnia, ak hude vy.hotovcná v rozpore s Rámcovou dnhodou, resp. čiastkovou poiRtnou 
zmluvou vystavenou na základe Rámcovej dohody alebo všeobecne :záväznými právnymi 
predpismi, ak neobsahuje vyúč-tovanie poistného do konca poistného obdobia s uvedením 
nesprávnych, resp. chýbajúcich údajov. V takomto prípade novú lehota splatnosti začne plynúť 
dOľu0cIlím nDvej ľaktúry. 

_~. 7 DOJcdnaním lc:j(n Rúmcovcj dohody, POlsľnvatcl' poskytnc lladš1andarJnt: 
podmienK y pnist ného kryl i a (\ zV)ihodncné sadi'.hy po i st l1l:ho. 

Óúnol< III 

ZmIIlVIJ(~ sanl{c-ie II d';"lšk do.i<,'dllania 
3. l Ak jc jloist'ovntcľ v OIl1CSkallí s poskytnutím poistll)'ch s!tľ/jeb, mú I)oistník prúvo 
upl:ltlliľ voči llCIlHI zlllluvnú poku'(lJ vo vý~kc O,()2% I. ceny IlcpuskylnUl<.:j Sllľ/hy i'.il k\l/.dý, :d 
Z~lČ al :í' delí olllcškan iiI, 

:.. '; ~ /\k Poistili k ll1cškú s úhrndl)lI !}lktúry pil [urmílle jej spbtnosti, mú Pnisťovatcl' pdvo 
uplatniť úrn\( '/. úllh:škHnin vo v)/škc O,02(J!() '/, dl/,nc,i sumy /'.a ka/.d)l, aj Zacal)' dc!) omeškania. 
!l1;LXlmúlllc však vo v~'.~kc ul'l:encj 1',1\ 1\'-1:1.d)l, <l.ll'.nčatý dCll OnHJŠkllllill '!. v)'šky tlL'uhrmlellc:i sumy. 
Poi~lllík .ll' pn\'inn)! uhradiť t\rok /, (ltl1cškani;\ do 15 dllí odo th'w dOt'LlČClll,l píSt111lll~i v)rl.vy 
l loi sl '( l\'ut!..: ľn, 

\ \ l'nist'O\'ilk'1' .Ic j)n\'IIlIl)! uhr;!diť zmluvnú pUktltu du trllch praco\'Il)'ch dní odo dCl;1 
dOlll('cnin \'~'·I\'.V poistniknt1l. 



J ,4 UplatIlenilll I.mluvllcj pukuty tlie je dotknutý' nôrok na núhradu škody spôsobenl:j 
porušt'lllm Il1lluVIl)"cll povinností. 

).:) Z.mluvne stn:my sa ZHvii/,lljť!, J'.e :~[ budll poskytovať potrebnú súL'inl1os( pri plnení 
z{lvii7..kov ! lc.iln l{ún1l'{)"cj dohody Ll I111V'!.ÚjOIll si budú l..l/.mullovaľ všetky okolnosti a 
inf(lľmúclc, kloré 1l1t")/.1l mať vplyv nn 1l1',avíul"Ullie jednotlivých ciastkl)\")'ch pnistll)/ch zmlúv 
Jlndl'n podmicl1()k dohodlll!t)lch v tqjto R1.l1l1Covčj doh()de. 

3.ú Poisťovateľ sa i'.aviir,ujc, Ž.t: bude s IJoislllíkom bez zbytol:llého odkladu rokoval' {) 
všelkých ol,,!lach, kim" by mohli negatívne ovplyvnil' proces poskyulUtia dolltldlllllých ,Ili/jeb 
]1ndl'u tejto R(l1l1co\'ej dohody, a ;I,C mu hLl(k~ oznamoval' všetky okDlnosti, ktoré by 1l1phli 
ohroziť dohodllUl.ý termín jJre pm;kytllutie slu),ich v 'I.111YSIe ph\{nl~.i či;istkovl..~j poistnej I.mlll"Y tJ 

p\ldllli~n()k slaJl\\Vc!I):cll 1(1l!11) IU!1KOVOll d()hodol!. 

(lúnol< IV, 
ZodIHIVl'dllost' za 

.~I\Odll 

·1.1 Ku/.dú zlllluVIl~l strunu I.odpovcdú '/,<1 škudu SPÚSUb811lt druhej /1ll1u\'nl.'j :--;lrallc \' súvislosli 
s J1ríslU:~Il(lll cillstko\'ou j1llisllHlll ;,11l111VOU uzavretou "IlI PUdlllicllok llvedcll)!ch v tejto Rómeovej 
lh l hO\..k , 

~~<l ľ\'Jistník !ll'mÚ núruk nn núhrml'u škody, ak nesplnenie povinl1()sti Puisľovateľov holo 
~pÓS()bellé konnnÍn\ Poislníka (napr, poskytnutie llcľ!pln)'ch infbľlll<:1cií) ,'.lIcho nedostatkom 
súčinnosti, ktnrú hol Poistník povinný na požiadanie Poisťovalel'a poskytnúť a napriek opätovnej 
ži<1c!osti JU neposkytol, 

4.3 ť':plná alebo č.iasločnú zodpovednosť zmluvných strán tejto Rámcovej dohody je 
vylúč'cná \' prípade zásahu vyššej mocl, pričom sa tým rozllmÍe udalosť pri vynaložení všetky 
starostlivosti nepredvídateľná a zúrQvcií pri všetkom možnom llSilí neodvráti terná alebo 
okolnosľ, ktorú zmluvná strana tejto Rf·ul1covej dohody odôvodnene nemohla ovplY'vniť alebo 
1Jredvíd,J' (vyššia moc). Uvedené platí poel podmic!lkou, že zmluvná strana odvolávajúca sa na 
vyššiu moc bez l.byločného oókladu vynaloží všetko primerané úsilie s cicrom plnil svoje 
povinnosti včas, na núpraVlI n odstránenie príčiny neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom 
rozsa bu (l čo 1li.\jkr3t:~om case. Lehoty sa po dobu trvania vyššej moci predlžujú () dobu jej 
pôsohenia. Zmluvnú slrana odvolúvajúca ::Ja n~l vyššiu 1I10C oznami druhej strane jej zúnik bez 
·l.hytočndlO odkladu. la vyššiu moc. sa pre účely téjto Rí.llllCovej dohody považujú prekáž.ky ako 
vOJn .. \. mnbilľl<Íuu, r~volúcii.l, v/buľil, ;I.lvelnú pohroma, cPldémia a d'al;ie udalosti. ktoré i.lZ1l8 

~;úd. 

(:Iúllol< V, 

Doha platnosti" účinllosti Rúmco\'<',i dllhorly 
5.1 R"I1IĽO"ú dohod" sa IIza!vÚl"" II" dohll IIrčitú, do .l1l.12,20!i>. 
RÚllll . .'UVÚ dnhodn jL: platnú delOm jej podpixu oprúvnt!nými i'.ústupc<1l11i nhoch j,mluvl1)/ch stľdn 
II účinnú diíO!1l naskdu.iúcim po dni jej i'.vcľcjllenia v zmysle zúkolla c. 21 ~!2001 Z.z. () 
.slohodnom pristupe lz inl(lľl11óciúm v !',!lení llcskol'Šíc.ll predpisov. 

Č'lúlIo\< VI. 
llzal""r"nic i'iastkol'~'dl poistll}'ch zmlú" 

(l. I Plnenie R:\mc(l\'cj dohod:')' [1llČ~tl.s jl..:j platnosti a účinllusli hudc uza\\'ť'lr~lIlíll1 l'iaSlkov)ll'h 
[1tlistn)tI.:11 J.llllll\' J.a p()dllliL:lHlk tlvCdt:ll)'ch v tejtu I{jl1\covcj dohode hCI, \'y~(\n,\lli(l pndslatn)lch 
i'.mien \' nej. Pllll'llie kOllkrCllll..'j ci,lstkovcj llllluvyjc ddl j)(ljcj tlč i II [)O:->l i. 

il ') Súč~lsťnu (:i;l~lk\)\')!ch pllistll)'ch ;,101\1\1 hudl\ v/,dy dU.lcdlltllli,\ Icjtu I~ÚIIlCl)VLj duhndy <I 

Všcohccll~' j)(lisll1(' P()dllliellk~i jl()ist'o\'il1cLl pre P()/<ld(JV,lIH:~ poislcllic hnutl:l"lll'hp lll<l.iclku, ~Ion~ 

Sľl 'l.óro\C(l aj Prílo!\lIU (, 2 tcjll) RÚi11l'OVCj dolwdy, pričom d(}jl~dll<ll1ia tejto l~úmL'()\'cj dolwdy 
1l1<lj II 1)ľL'tll1l bt' ]11\:(1 tlslnlH lVCll i ;.1111 i IH )iSll1~"ch 1)()(1111 ienu k Po isl\.lva 1l.~r;l, 



()..~ (:jastko\'~·í pois(ml zmlllva Illusí ohsahoval' všetky podstatLlé n6lcžilosti potrebné pre: 
z;'lbczj)cccnic predmetu pl11l.:nia v zmysle tcjto Rál11cnvcj dohody, ako aj náleži\oSli~ ktoré 
neobsahuje RiJlllCnví.í dohoda a to najmií k.onkrétllll špecifikáciu prcdmdu poistenia, a %l1eJ 
vypi )fvajúee ustanoven ia 1Iko aj zač ialok a koniec poistného ohdohia, 111 i esta pI nen ia. 

6,~1 ,Jednotlivé predmety poistcnin. Hndohudnu!.~ po /,ačiatku účinn()sti činstknvej poistenej 
zmluvy budú poistené dllOlll ich nadobudnutia. Poistník je povillný dn I O-tich pl'acovl1)/eh dní 
I.aslať l'oiSťOV'lteľovi prihlli.'ku do poistellia - Príloha Č. II tejto Rillncowj dnhody. lla %úkladc 
k10rej mu Pms(ovalcl' vystaví vyúčtovanie - lilktúru poisln~ho dn k{1I1L'<.l poistného ohdohiu, 
ktoréje lIvl~de!lé v príSI\L~lléj Č.jílstkovuj poistnej /,lllluVG. 

č:lúHok V II. 
1)0 1"1Iľ~ova II it' 

1.1 Všetky dokulllel1ty. O'l.I1ÓIllCI1ÍH, ;iadosti. spr"vy, vÝ/.vy. pu/.iadavky a ustatl1é píSUlllllosti 
U!ú~llé !.1l11tl\'11l:j strane ({ťalej léll "písnľllllnstjll) ll1usia hyľ d()rtlčcll~~, uk túto RÚllll'O\'i.'\ dohoda 
~dchllj \..'d noll \ v~ C ia.'>l k(lvt.? poi.<';lnl: Z !ll I uv y llcust~\[H l\'Uj II inak: 
;1) v pÍ:-10!l1lll'J lúnll\..' prosll"cdllíc1VOll1 pošty doporučcnc s dnruL'cllkoll: J.a dcií d()rlll~cl1in sa 

IH)Víl/.ujc dútuJll pn..'vi'atia I.úsiclk.v, ukho 
h) ()SOhI1C do sídl;) J.1ll IUVl1l~j prnl i st r;lIlY, .:l kbo 
cl J(Jrmou c-m::tilu. pri bt:!i.lwj kOlllunikúcii /:t\slnllím spdtu01lo putVľí..!zujúceho t>mailu 

príjemcom. prit:om za spiitn)i ·po(vrd,.ujúci e-maIl príjemcu sa nepovažuje spróva 
automaticky vygcJlcrovumí systémom ale sl()vné potvrdCllie prevzatia. 

7.2 V prípade z.meny ktoréhokoľvek z údajov v záhlaví tejto Rúmcovej dohody alebo 
príslušnej čiastkovej poistnej zmluvy alcbo v kontaktných osobách UVeclCll)lch v zí.Í.vcrcčných 
ustanoveniach čiastkových poistných zm.1úv je zmluvná strana, ktorej sa zmena t)lka, povimlá 
túto skutočnosť bezodkladne písomne oznamiť zmluvnej protistrane. 

Čh\nok VIII. 
Hôvcrné informácie 

S.I Ak si zmluvné strany pri rokovaní o ul.avrclí tejto Rámcovej dohody navzájom poskylli 
infurmácie označené ako dÔvcľIlé. nesInie zmluvná stľ8m\, ktorej sa lieto inlhl111Úcic poskytli. 
prezradiť ich tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre s"oje vlastné potreby. 
Dôverné inľúrmúcic nClllô/lI byľ sprístupnené tretej osobe bez v)lslovného predchádzajúceho 
písolllného súhlnsu druhej !:J1l!uvnéj strany, ak táto RÚtlll'O"Ú dohoda neustanovuje inak alebo ak z 
tcjto Rómcn\'l~j dohody JH~v_vpj5'víl i Jl::lk , Zn dÔVCJ"J1(; inľormácie sa na úl~ely tejto Rúmcovej 
dohody Jlllkludajú "lj vsetky inľoľmúcic, Údiljc <llcbo illó Sklll{)(~l1ostL () ktorých sa zlllluVllÓ strana 

dozvedela na lúk lade a/alebo v spojení s touto RÚl11cOVOU dohoduu (d'ulej len .. doverné 
ill!()ľll1i.ki ;~!!). 

~L2 Ku/.dú /Jllluvnú ~lľi.lIlíl .ic pOVII1I1Ú, ak I. tejlo RÚIllC.ovej dohody nevypJ)/va illak, 
/',achovúval' mlčanlivosť () dÚVCJ'J1)/ch inl<mllť.íciiich '-lje povinnú zal.)L'7,pcl~iť. <lby žiildnH dôvernú 
inCoľmtH.:ia nehnI a sprislupllClltí h<:!, súhlasu (rruhcj zmluvnej strany, il to či uj, Ílplnt: :dehu 
čiasIočne, lľL:kj osohe. !,mluvnú str<lllil slJč:l:me vyslovujl: svoj 11I.:odvolutcľ1i)' súhlas k 
IVéľl.'jllcniu Il'jto Rúrllcovcj dnlmdy. /.vcn.~jJhmiu 0iil.'ítkllv)'cll poistllých zmlúv. il v~'dk)lL'h 

dokullll'~lt\lV v slllade s ~ 4 th I.úk. č, 25/20{)() /,/'" V ProIlIe verejného ohslaľúviltcľa zriadenol1l n~l 

e!ck t rt )llic kom II It l/.i sk II l J rad II pre verej né ohslarú V;111 ic. 

, .. 
C\, .' 

I.C: 
,11.i,,: pP\'illnÚ pľCdllh.:tm'l t!ovcrlH'l ill!\lr111Úcill spľístllpniť :I/:Ikbo !.\'L'ľl.~jlliľ lla /.úkladl' 

I.ÚlWII~1 ~Ih'h() 

ll) ([(')venl,'\ III ["n rt II ÚC ia sa ~tt!la všeohecne zn {lJ ll;\. 

/.<1 pnl"u;~L'lliL' pnvinnosti mlčalllivDsli SD IlCPOVH:I,Ujc: ,\k jc c!()V('.!"I1Ú illlúľl1lú~ia sprístupnenú v 
potrehnO])l r()/'.sahu prÚVI1ClllLJ /',ústulwovi, daľluvémtl pOľ~Hkovi <llcbo <ludítu)"ovi Imlllvnej 



;' 

strany. ak (ieto osohy hudú prcukúzlItcrllC zavlaznl1é zmluvllou slrU1lou k povillnosti 
!ll]Č anI i \'osti \ 

(Iúnok IX. 

Odstúpenie od Rámcovej dohody II od čiastkovej zmluvy 
9.1 Poistník jc opróvncný od~túpit' od Rúmcovej dohody v prípade podstatného pOľušcma 
povinností p()isťovale!"a a!o ,Il.; P()ísťnvatcľ: 
t) .1.1 Ileplní podmienky dohodnuté v lejto Rúmcovcj dohode a vIIzovretej L'ia .... tkovcj /',mluve 

hc/_ 1~lprít:incl1i~l Poj;.lník(l. 

<l.I .. ' udelí pOlrehný súhlas [Jodľa člilllku X. hodu IOAlcjto Rúmeovej dohody s \'Í'hradal11i 
:d\..'hD (\\:..;\)vÝ'1l1 nhmcdlCnílll. 

1).2 Poisť(\\'ald' jl' ()prúvm::n)! odstlJpiť od l~úll1covcj dohody ~lk Poi."tník jt: v (lJllcškuní 
s Ldlrad(lU !i!ldlll' \'ia\~ ako JO kalcndúJ'Ilych dní il neplní pudmienky dnlHH.llllli~; v kjtu IUmcovcj 
dohode. aj po !,(lsbní písomllej V)!/vy \) 11~\pr;lV\l, podľa ktorcj jc P~)iSlllík povinl1)1 uhradil' 
1~\ktLJrll, kln!\:j pLlthajL' \' (HfH:škaní do l Sdní odo dľw duntl'l'lIia píso!llllej \')--z\'y 

(>.:; R{U\lC()"ll dohoduje !lIozne ukončiť písomnou doh()dou zmluvll)lcll slrún. ZlllluVIll: strany 
sú ()prúv:ll:!lé vypo"L'tbľ RtÍmcovťl dohodli ako aj l:lasiknvú zmluvu 'I. akdwkol'vck d()\!oLlu bCl 

udani,J dôvodu, ~; V)'pO\'CdIlOll dohou 1 Il1t~si,\(:, ktorú zill:ínn plynú!" prv)'tn dlínm v Ill\~siací 

Iwslcdujúcom pu mesiaci, v k!ornm hola doručcll~í jcdl1L~j zo zmluvný·ch slrÚn. V;;.'Pnvcd' musí 
mať písomnú !()J"!l1lL inak jc Jl0pla(n<l. Odstúpenie od zmluvy je účinllé dl'llllll, ked' bolo druhej 
Imi uvncj st ralle doručené, 
Ak sa v):povecr odoslanú prostredníctvom pošty vráti odosielaleľovi spkiľ s vyznačcninl adres1Ít 
IlL:Ználny alebo adresát neprevzal \I odhcI11cj lehote, bude sa pod8nic považovať I:H uoručcnó v 3. 
del'! nasledujúci pn dni. ke-dl bolo podanie odoslané na prepravtt, a to bez ohradu na lo, či sa s 
podanim ZmlU\llé strany oboznámili alebo nie. ak nie je doručenie podania preukázané ~kÓL 
Podanie odoslané prostredníctvom pošty sa adresuje v/.dy na adresu zmluvn)lch strán llvedenu v 
záhlaví tejto Rámcovej dohody aiGbn na adresu, ktorú zmluvn~ strana písomne oznámi ]Jodra 
tejto Rómcovej UtJllOdy druhej zmluvnej s1rane. Odoslanie podania ndosiclajúca strana preukáž.e 
predložením podacieho lístku, a v prípade použitia fikcie doručenia uvedenej v tretej vete aj 
podaním. ktoré sa vrátilo späť odosiclatel'ovi s vyznačením adresát neznámy alebo adresát 
neprevzal v odhclllCj lehote. 

c).4 Odstúpenie ml konkn .. (:tllC'j c'iastkovc.i poístnej zmluvy l1(:js]ltJsnhuje lánik tejto Rúmcovej 
dohody_ 

<'~híllok X. 
Spoločné Il záve-rečllé ustanovenia 

! U.l Rómcovú dohoda nadobllda platnost' di"'lOn1 jej podpísania opr:.lvllt.:Il)/ll1i /,ó."ltupcami 

obidvoch Zlllluvl1)lch strún il llČilll108ľ del') nat-:kdu,iúci pu dni jej i'.vcrcjncnia podľa 

osobitného predpisu PndpistHll il účinnosťou tejto l{lÍm\..:ovej dohody m.:dnchádza k plneniu 
prcdl1ldu Rftmcovcj dnh"dy Jlndľn (,I<inku 1.: k plneniu dôjde na zúkladc uzatvorených 
kOllkrl'(Il)icll (:i;l~;lk()\'>!l'h poistll)'ch zmlúv. 

l O.:: V/ť~lhy touto R~l1llCOV{lll dohodou neupravené sn spravujú príslušll):mi Usl;l1l0Venia11li 
()hch(ld~ch() I,úko!lllik;l ,. pl;lll1nl)1 I.llcní, ()h('inll,'.;kcho 1.;'tkollllík~! " pliltlhlln /Jll'ní. /,<'1 k o 11<1 {l 

\'l..'n:.JIlOtl1 ()hsl~lrÚ\',Hlí ~l osta!Jl)'mi pr<lvllylll! pr~dpisllli plat(I~!!l1i II~! lI/,cm! Slu"t:I1,,,kl'j 
repuhliky. 

ll) .. ) Tll!O RÚ!llcoVt! dphotlu I\JO/,Il(} !!lCJliť aleho dopírlLlť ihu 1i.l1"JlluU piSDlllll)lch dmlatkov 
podpis;!Il)"..:h obid\'onw /,!lI!UV!1)fllli stmllilllli il to ih;\ v súlade: s ~ IOa l.úkpl1u (':. 25/2006 Z. 
I., (l "l~rl.:jll()!ll ~)h:-;I,IJ"í'l\'é\llí v /.lll...'llÍ nc.;lwr~íc.h prc:tlpispv_ 



10A Poist"nvalCr hGric na vedomie, 'I:t:~ PoislnÍl( je \' Zlllyslc zókona Č. 25/2006 Z. '/ .. v 
znení neskorších Pľcdl)jsov iJ. '/:úk.Pll.1 Č. 21 1/2000 z. z v znení neskorších prcupisov 
povinn)' z·VCľcjt1Ovat" in ollnúcic, ktoré Sa získali za vcrejnó financie, 
Prennjímatcr ce~(ne vyhlasuje, že v~etky údaje uvedené na clektnmiekom nosiči, ktoré 
prcdloiil v ponuke, predklad" Sll súhlasom dotkllutej o,soby podľa § II ods. I zákona 
č.t12/'20tJ l. z. o ochrane OSOhll)lcb údajov a {) Zlllune a doplnení niektorých :I.,lkOll0V. 

Prellajímateľ súhlasí so '/,vcrcJncnirn tejto RÚll1cnvej d()hody~ ciastkových zmlúv v 
Centrúlllom registri ;.:mlúv a so zvurcjlwnfm Rúmcovcj dohody. čiuSlknv)!ch i',mlúv il 

ponuky, kloJ'ú j1ľcdlni,i] du verejného ob~larúvallia íl všetky povinne I.vĽrcjilOvané dokumenty 
podl'a * 49t1) I.úk. Č. 2S/7()()() Z.z. v I.není neskorsích predpisov v Prollk vcrcjndw 
nhslarú\'illd'n. Tl'nl~) sť!!llus udeľuje Puisľovateľ hez ak)lchkoľvck V)lhnld (l hez čílsovóho 

(lh 1llt::rl/.C II i ,I. 

I ().5 ZlIlluVIlL' strany sa dohodli, I.C v prípade ak ktnr~kor\-'ek z ustanoveni 1ejtu RÚllll'UVCj 

dohody hudt: prísluŠIl)'I)"l SÚdllll1 <licho in)/tI1 0!'lrúvIlCIl)I/ll Ol'gúllOlll v,Vlllúsl'Jlé ;I.~l IlcpJittné v 
celku alc~lO v ('asti. alchtl I.a prúvne IldlČillllé, l1ehude h) mill' vplyv lla platJlosť alcho 
účillllosľ •. )s[aln.)lch USIHJlOVl'llí tejto Ibllll'-nvc.i dohody. 7.mhlvné straIly sÚ pO\.'inné nallľi:tdiľ 

l:lk0io llS~n!llIVl~Jlic v dllnel novej l{úll1covcj dohody IHK)'lll Ilovým, ]11<1(11)/111 ~l účiJll1)/J11 

ustanovcním , ktor0ho pn:d!l1l'l a ob.s;lll bude v Cll Ilnjvyšsej JllO:l.lll:j mieľe 1,(JClpo\'cdaľ 

predmetu a obsahu púvndncho ustanovenia obsiahnutého v jcjto Rúmcovej dohode. 

! O.Ú Zmluvné strany vyhlasujú, že ObSílh r':Ulll.:ovej dohody je im dostatočJle UrČil)' a 
';,ľozulllitcľn)', jc prejavom ich slobodnej II vóžnej vôle, Rámcovú dohodu SI jJreč:ÍtaJi, 

obo/.llúmili sa sjcj obsahom a na zllak súhJasuju V}ilstnoručne podpisujú. 

J n. 7 Rómcovó dohoda jc vyhotovĽllj v piatich rovnopisoch. z toho dva sú určené pre 
Pois(ovatcľa a tri ;jÚ urcené pre Puis1níka. 

I n.N NC0ddcliteľllou súčasľou tejto Rámcovej 
dohody sú: Príloha Č. l: Rozsah poístcnía 
Príloha Č. 1: Všeobecné poistné podmienky poisťovate!'a pre po/adované druhy poisteni8 
Príloha č, 3: Z07.t1aJ)1 navrhovaných subdodúvaterov 

Prí lohu Č. 4: Cl'IWV;1 ponuka I)oist'uvalcľa pred loženú vu veťej nom obstará\'aní 

Príloha č. 5: Poistenie -celkové poistné 
Príloha Č. 6: Prihláška clo poistenia 

za Poistuíka: 

pmf'. RNOr . .lún TUfll <1 , CSc .. 
grncl'úln)' riaditeľ 

V Br81islavc ,lil<1 17.12.20Id 

za PoisťovlItcPa: 

/Jlg. Roman Podolúk 
.. predseda predstavcns! \,;1 

Unionyoi:.;t'oV(I'L <1.). 

tlllg. I~lclla rVlújd:o\'ú 
l: kn pľedsl:l VCIlS! Vil 

UniUll POISt'{l\,IW, a. s. 



Príloha č. J k Rámcovej dohode o poskytnutí pois"'"i,,: 
Havarijné poistenie l11oloj'ov)lch vo:;jdid ti puvinné zmluvné poistcnie zodpovednosti za 
škudu spôsobenú prevádzkou motorového vOl.idla 

Rrw.sah poistcnia 

Predll1etom poistenia je: Havilľijnc poistenie: motorových vozidiel (Kasko) a povinné: poislenic 
/.odpovcc1nosli za škodu spôsobenú prcvúdzkou molorového vozidla (PZP), podľa špccilikúcic 
uvUtkllej v IejlO Prílohe ,'o 1 It Rámcowj dohode. 

PI'l:dmc\om poisteni .. ! sú kOllkrL'lllu mot()rov~ vozidlú Poislníka vedené vjcho úč{ovm:j evidencij 
uvedené v jcdnolliv)lch ť.'iastkov)'ch /,mll1vúch n,] zúkladc podmienok !{úmcnvcj dohody. 

Pnislník bude pOl',IS platnosti a ú(:innnsli RÚlllcovcj dohody dupírl:\ť a uprcsľío\'ať predmet poisteniu 
v Či~lstk()v)lch pniSII1)lcll/.llll11",úch podľa vlastných p()trieb. 

Poisťovateľ llcvy/.lldujl' vstupm: obhliadky lllol\JroV~'éh vOl.idid pri ul.alvúrani RÚIllĽovcj dohody. 
Vstupné Pľchliadky hudú vykon;\lll: pri plnení lUIllCOVl:j duhody. l.J. pri lIz:1!v;Ír;lllí čiaslkov)/eh 

pnislll)/ch zmlúv. pri ktoľ)lch Poislník )1ľ\~dlu;.i j)otn:bné doklady. 

Poisľovatcr Ilcmô/.c IJlíl.iľ pužadovilný' rozsah poislenúl uVGdcn~' \' tejto Prílohe (::. 
VŠC()l)(:CI1~;llli poistl1)!mi podmienkami:t Zmluvnými dojednaniami. 

l.Ilavarijné poistcnie súboru lJ]otol"Ovýdl vozidiel (Kasko). 

;";V{~J1nll 

Prcdmetom poistcnia sú motorové vozidlú! ich častí a štandardnej a povinnej v)fbavy vo vlastníctve 
Poistníka~ ako správcu majetku štátu. a sú vedené v jeho účtovnej evidencíi, ako aj vozidiel. ktoré by 
Poistník I1lOholllzívať alcbo je ich dr:/.iteľ01111la základe leasingovýc.;h zmlúv. 
Predmdom poistenia sú motorové vozidlá, kl0l'.\fch špecifikácia a počet je stanovený Poi<stníkom 
v Zozname motorových vozidiel do havarijného poistenia v tejto Prilohe č. lk Rálllcovej dohode. 

Poistenie v07.idiel sa dojedná>"3 pre prípad: 
8) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku hav{lJ'ie a strelu, 
h) odcudzenia celého vO/.idla alebo jeho časiÍ. 
c) poškodenia alebo zlúcenia v07.idla v dôsledku i.ivelncj udalosti) 
ti) útllysdnbho poškodenia alebo zničenia -" vandalizmus) 
c) poškodenia čelného skla. 

Osubitllé dnjednania pre havarijné poistenie súboru lllotorov)!ch vuzidiel (Kasko); 
a) Zóklndl1é poisteníe je dojednané s jednotnou spoluúčasľou pre všetky vnzidl{l

j 
vo v)lškc 5~/~ 11111l. 

60,00 EUR. V prípade poškodenia výlučnc na čelnom skle '" poistenie dojedn;Íva bez spoluúčasli. 
h) Poistenie jc dojcclnanl~ s územnou platnosťou Slovenskú republika a geografické územie Európy. 
c) Predmetom poistenia sú aj asistenčné sltt'/.by, 
d) lJchútlzač akeepluje uklu"lny spôsob zabezpečenía mOlorových vozidiel pre prípud knídcžc pn 

lIz;llvúra:ll čiaslkov~lch zmlúv ZlI podmienok ltrčcnych v Rúmcovej du hode. 

I ') .\() IPJX 
IX211 1 S'U, 
Ino 1360 
I 7iJ11 IX40 
IX20 159X 
22211 13')() 

V)·'kon v 
kW 

7·1 
55 

Ilodnol" 
vO/.idla um 

".---- -----~-.--

.1.l1J411 
l'i030 

17 %() 

In10 
25215 
! I ("Hl 
24'l')1J 

0,1 
::-;5 

10:11_· _. 



Vol 

ll'lli1"_'~,l 3 
rVlazda Premacv I __ __ ___________ ~ 

l Škod,; Octávia . 
! ,j OClávin 
j' Odúvia 

14. Skoda Clcl:\via 

77 
R4 
84 

7S 

21550 

IX330 

Pre-hrad šl..:nd uplalul.'nych '/, hn\'tll'ijut'ho poistclIIH Illufol'ov)'ch vOl'idh'l za poskdn~)c!1_5 rolwv: 
-I'z::--T!<ok -- --.. -- ---- PIlči"" V)'ška plne"i" v EUR 
l-POlO l LI\.Í"d -;IJH,n 
2. l lO II i.iad"" ,;kuda . --
3. _. (2-(-) I i -- -- -j--ll;l\:/t-rfa--Jl'-\- parkovisku 

4...1 20 l) __ ll'lna/cnie diskov na:1;,lc 2-;--
s. J20l4 . __ .. !!illdn:'c'.!;oda 

()~iX, oo 
4'!7,15 

-- -- --_~-___ I 

POiS\Ill: ohdohie: hude urC'cné \' konkrétnej 6i:\slkovcj zmluve /'.i.\ podlnicllok Ul"t"ĽIl)lch v Rúmcovej 
dohode. 

2. Povinnl' poistenie zodpovednosti za škodu spôsohenll prevúdzkoll motorového vozidla (I'ZP) 

PredmctOlll poistenia je povinné zmluvné' poistenie zodpovednosti Z[-I škodu spôsohenú prcvúdzkou 
m()tnn)\!l~ho vozidla v zmysle zn kona č, 381/200 t Z. z. v znení neskorších pľedpisov ( ďalej Icn .. zákon 
01'1,1"'). 
Pn.:dmCLOl11 poisteniu sú motorové vozidlá. ktoJ~}ch specifik6cia a počet je stanoven)' Poistníkom v tejto 
časti Prílohy č, I k Rúmcovcj dohode. 

ľ'v1inimálnc limity poistného plncnia: 
a) 5000000,00 FUR !il škodu podľa ~ 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa * 4 ods. 3 zákona o PlI' bez 

ohľadu na POČCl zl·alll."n~lch alebo usml'tcll)-'cll, 
b) 1 000 000,00 U; R za škodu podľa ~ 4 ods. 2 písm. b) až cl) zákona o PZI' bez ohľadu na počet 

j1nškodcll)'cll. 

Osohilné dojednania pre PZP: 
a) Poistenie je dojednané bczspo.1uúčasli s poistením a~íslť!H..~n8j slul")Y, 
b) (JzemnJÍ platnosť Slovenskú republika a všelky štlÍty Systému Zelenej bl1y. 
c) OdchyltlC od VSCOhCCl1)lch pOlstJl)'ch podmienok a ZmluvnÝl~h dojednaní sa dojcdnúva 7"C 

poisťovfí.a nebude uplnlilovať pre Jl1()t()roVl~ vnzidlú pl'irúlkll mnlus zn nepriazniv)' škodovy prieheh, 

Zoznam motoro\'\'ch vozidiel do PZI' wistcnia : 

P.č .. l Značka vozidla 

l. Mazda 6 
ľvluzda 5 
j:prd Fut:w; 
!)CU.!--'-éO! PanllL'ľ 

f'y'ltl(\J.a lJn;IIl<.\\.:y 

Vnlks,,"<lgt:ll (1011' 
Vol kSW<'lgcll 'j ()llra~l 

Volks\\'lIgt:n C;nlľ Plt1d 

M:lI.da " 
10, . _ ... ~~lazda PrClllal'Y 

ll. SI",t1a UClit,ia 
12. SkOlhl ()clú,ia 

: ~·I~:;;;;:::g~~::::~: ..... __ _ 

Ohjem valcov 
v c.m3 

24XX 
l7')g 
I Sw, 
1.1(,0 
IK4() 

l.s')i) J 
I:l')() I' 

I )')X 
~."-----,." 

l X41l 
lK40 
I'!XX 
1595 

• I l :i')5 
.------L~~~~__'15 95 

Výkon v kW 

125 
K5- í 

.74 1. 
55 I 
04/ 
X:i I " , . -1'-

111.1 I 

Celkovú hmotno,ľ 
v kg 

do .1.5t 
d" l,51 

d" 1.51 
do .\51 

d" 1,51 
do 3.51 
do .1.:'i l 
do .1's1 
do \5l 

77 
X4 
X:1 __ Ii{)-I~ --- . 
75

1 

do 3.51 
do l,51 

do .1.5t 
75 do 3.5t 
7~ I do ~,5t 



Poistili.- ohdohie: bude IIl'Č,cl1é v u/:uvn:tcj ('jastkov0j zmluve za podmiellok určených v [\Úll1Govcj 
dnho(!é. 

V Ijralislavc: 17. 12.2111 'I 

za PoisCovat'cl'a: 

;
In g . Roman l'o<!nlúk 

'; pl~edsed~l prcdslavcnst va 
l lnion puisťoviía, a. s. 

Ing, Eltna ív1újekovó 
Clcn predsla vcnst va 
Union [Joist'ovlia,a.s 



Príloh" Č. 2 l, Rúmcovej dohode o (lo,kyhlllIÍ poístenía: 
I-L:lvarijn& poistenie ll1olorov)'ch vozidiel rl povinné Zl11l11Vll(~ pOi:-1lCnie zodpovednosti ZH škodu 
spôsobClltl prcvód;.klHl lllotoruvéllO V'tl/.idla 

Všeohecné pois1Ut> podmicnl..:y Poist'ovalcľa pn~ pol.adovant, dl'uhr poist(~llh, podPa 
Prílohy ,'.1 



Príloha č.3 I< RillllCOVCj dohode o poskytnutí poistenia: 
Ilnvarijné poistenie mOlorov)'ch vozidiel a ]10Vil1[10 zmluvné poisi~nic zodpovednosti za škodu 

spúSObcllÚ prcvúdzkou motorového vozidla 

ZOlJlam 1I:l"rhovanj'eh suhtltHJÚvah.'l'ov 

V:-,(dadc s ~ :)..1 nd~. IO /,úl.; č" 25/.20{)() /..1" v ',meni Ih.:skorsich predpisov H 

poijadavick I' o i S III í k '-I L:cslllC Vylllíl:~ll.íClll!\:, I,C p\tH:llic I\Úlllco\'(,~.i dohndy' Iluvnrijné 
pois!cnic 1l1OInn)\~:ch \'o/ídi"l ,\ ])\1 \' i II 11 l' 1.1111u"Jll' ]'lni,'i!cllic 1.()dp(1\\.'c!nn:-:ti za škodil 

spt\s\ll1L'nlt pl\:vúdJkIJu !n1)!()rO\<:IH) vil/idia l.uhl''/.[lcČílllC \-"1;\'''111>'l11í \Wp"ICllHHli. 

Podie! 11\.·I(~i osnhy - suhdn(I;.'I\'ok 1\,) [lIIlCllí zmluvy .Ic 0%. 
;, llvc(kl1l~h() dlwndu I1cprcdkhdúlllc ;,0/11<1111 suhdl1d;'IV<I(Cľov \' príloh0 Č. ~ [.; RÚ1l1l'(1\Tj dohode. 

Y l3ralislnvc: 17.I:UIl14 

za Poisť()vatt'ra: 

;y{,g. Roman P"do\úk 
/ predseda prccbté\\'cl1stva 

Union poisú)\-iía, a. s. 

l ng, Liena !Vlújcková 
Č~Jen prcclstavcnst va 
Union poiSťovľl<l.a.s 



Pdloha Č, 4 k Rámcovej dohode o poskytllutÍ poistenia: 
Havarijné poistenie 111otorov)!ch vozidiel H povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pn::vúdzkqu motorového vozidla 

kallwlúeia n<lvrhovall(lj ť('lI)' čas{Í 2) prcclmdu zúkazky : 
I L.lv;\rijn,~ pnistcllic lllO[OWV)'\;h V'ty/.idicl II povinné 'lIl1IUVl)l~ poistenie zlldp()VcdlltlSli J.a škodu 

S!){Js\.)belllt [1l'cvúdzkol1 lllt)\\.1!'(}vél1() v(lzitlla 

!1(ldr<l ;:,HI:lni" unxkl1clHl v l:asti l~, Opis predmetlI zúLr/.ky y \)nd(H:h 11.1 (\ 11.2, v časti C. Spt)soh 

urc,cnia ccny éI D. ()hL,!l()dl1é ptHl!lIil.~llky týchlo Sl!l\L/Jlých podldadnv 

ľJdajc': 
Ohchodlli' BleBO lIl'húdzača: 
Adres., aleho sídlo uĽllúdzača: 
(-'-mailová <lťtl'l'sa: 
IÓ): 

lJnion pni~·d"ov(Ja, ,L S. 

Bajk<ilsld 2lJ/1\, kD (,O Ilralisluva 

.11 .112 OS I 

Ceny sú vyj<ldrcné v EUR ( ,r<lkj len J'''). 

Havarijne:, poistenie lllotorov}'ch vozidiel 
Navrhovanú Lella t'Jfcdmc1u zúkazky špcci Cikova!l~ho v hodc ! L! casti .. B." Opi0 predmetu /.ókazky 

sÚl-al.llých podklťtdov. 

Poistenie yozidid sa dojednáva pre prípad: 
a) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku hav~ľic a stretu, 
b) odcudzenia celého vozidla 81eho jeho častí. 
c) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti, 
d) úmyselného poškodenia alebo zničenia vandalizmus, 

c) poškodenia čelného skla. 

Osohitllé dojednania: 
rt) 7.úkladni: poistenie jc dojedmmé s jednotnou spoJuÚl~asťou pre všetky vozídltÍ, vo výške 5'}{, m111. 

60JHl EUR. V pripuck poškodenia v)!lučne na čelnom skle sa poistenie dojednáva bez spoluúčasti. 
11) Poistenie je dojednané S ll:r.enmnu pJH\l1osl'Oll Slovenská republika ~\ gcogrfllick~ územie FlIH1PY. 

h) Prcc!mdntn jlois1l'niiJ sú ~lj [lSlstcnČIll- slu/,by. 
l') l!ch(u.hac ,-d~ccplui'~ <d~lll;llny sp{)soh ;:ahc:r.pcl:l'lli~l m()tnnw~.'ch vozidiel prl: pripad krúdc).c pri 

u/.~!lvúrallí ('i(\Slk()\'~'ch '/1ll1ľ!v I.a !lnl!lllicllok urccný(~h v Rúmc()\'cj duhodc. 



Zoznam Illofol'ov)'ch vozidiel dohavarijllého poistenia 

---- ------------,-----, 
I Ceua l očn~ho hm arijného poistenia motorovvch vozidiel v ( I 2746,00 (' 

----------------- ~- ----~ 
rr,-'- --... - '-"'-.-. --.--.--.. - .. -.-------. 
( Cena mesačného havarijného poistenia motot'ových vozídiel ,,( I ! 
, 128,83 F I L- ' __ . __ .. __ '_ .. '_ ._ .... __ . ____ . __ ._._._, _____ . ____ ---.-J 

Povinllé zmluvné poisteuie zodpovednosti za škodu spôsohenú IH'C"{Hlzholl motoro\'l'ho vozidla 
1~;)\'r!HlVaIlÚ ccnn predmc,lu zúkazky _~pcci!íkovnl1ého v hode 1!.2 časli .,R," Opis pľcdlllC'!u í',úkazky 

1)lchto ~llť<\J.nýc:h podkladuv 

Minim.lIne limity p()isln(~ho pln(,lIia: 
a) 5 lino 0011,110 (ť Iii skodu podľa ~ 4 ods. 2 píSIIL a)" 1I,\kl«dy podľ" ~ 4 ods.' lúkoIIa () 1';;.1' loCI. 

nh!'ildu IH! PUL'l:\ IXi\l1Cll)lch Hk-ho l1s1l1rtl~n_\!ch, 

Io) I O()I) O()O, Oli ( la skod" podľil ~ 4 (,ds. 1 písm. Io) a? d) lúklllla o 1'/.1' ha ollľadu IIa poče! 
pt 1i=;I..:. ~H_kll ~'l~ll. 

Osohilllé do,i,'dllallia~ 
LI) Puistcniejc dojL:dnun0 hez ~;pnlUÚt'as\i 0 poistením ilsi~tL::nčJlcj ~lu/.hy. 
h) lJ/,l.'IllIlÚ pb\IlOSť SlovL:ns!,ú rl~pllhlil.;;\ il všdky štóly Systému Zldclll.:i karty. 
c) ()ckhylnc od Všeubecných Jloislných podmienok ť1 Z!nluvn.~'c!1 dU.it.'Llnnní !>\;1 dl.)jednúvH I.C 

plJiSľ{)VI~I;\ nchwk uplatlíova( pre lllotOroVl: vo/.idlú prid;lu llwlus Z,I llcj)ri:vl1iv)! škodnv)f prieheh. 



Zoznam llIotorov5'ch vozidiel do povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu 
spôsobenÍ! predlIziwIl motorového vozidla 

P.č. 

I. 
l. 

Objem 
valcoy 
"cnd 

24KX 

Vy"kOIl V 

kW 

125 
179k KS 

Celkovú 
hmolllosť" kg 

Cena ročného 
poisteniu .jednotliv)·ch 

yozidiel lI"edell~!,-,h 
y po!ožluírh f, L až 

14.\' (' 

do J,)! _________ I()(),O(~ __ 
do 3,51 77,00 

- ------- .. _~- ---,-,,----,------- _.~-------_._-_._--- --,--

15% 74 do :UI 77,00 .1. 
4. 

--------,-----_._------ '"-- ------- -- -- ----- ----.-

, Peugeot PanIle!' I ohO 55 do},~~ ______ ()5Jl1~ __ _ 
1 5. 

ú. 

7. 

do 3,51 77 ,OO 
do 1.51 77.110 

I K40 K4 

1

·.M,ml" I'rC."'HlC)' _.___ 
Volksw,,~cll (i"ll' 15'm 

i V u.II~0_~}~L_I.~~~~,,:_!_~~~_~~~~~,, ____ ~__ .. ______ L~~~ ____ i_II_:1_ _ ____ d"~~_lj,t,_ 
K. _ .IVolk~'~"I.~CIl (jollJ'I.'.,_d ______ 1_5_9_H ___ .. _7_7 ________ . ___ d'2_~,51 

tJ'J ,OO 
77 ,110 
69,00 
77 ,OO 

'I .. JM"/d" 3 I X40 K4 do 3,51 
! O. i r'lh/,da !)reI1lHeV 
l I. "lSkoda ÓClú,i,;'--
12. ISI"-;-d,, (ic;:' ,i,; . 
l J [ši';)~la()~;,;;,i,'------

_ I'Ic._L Skoel;l ()elú';" 

V Bratislave: 17.12.2014 

za Poisťovateľa: 

)ng. Rnman P"dolilk 
/ predsedu predst<lYCIlSlvr! 

Uniol\ poisťovll,-L a, s, 

[ng, 1':1611~1 !'vLíjckov,í 
('len prcdS(<lV-':llstv'-l 

l Jllioll poisľovl1<l,;l.S 

Ing _ 110 do .1,51 'J7,llll 
15')5 75 do .1,51 ()'l,OO 
1~<)5 =-7"')J-~=-- (Iu -:\51 ----·-ú{(JO-- ..... 
IS'JS 75 I do 3.5 I (l1J,(lII _____ _ 

I 105,00 F 

92,08 € 



Príloha č, 5 k RálllťO"l'j dohode o poskytlllll'í poistellia: 
Hav<lrijné poistenie lllotnl'o\')!c.h v07icliel ~l povinné /,l1lluvné poistenie jodpuvednosti za 
~:k()du sp()SOhenLl prcv;úL-:k()l! Illolorovóho vn/idia 

Poistenie - ccllH}'vé )loist'nó 

Cdl",v;' ,','ua ročného "oblenia 'fa posk)'lllulie ČOIS(i 2) pr('dmdu zúltazk)' Jlodl'>I špedfildde 
1I1'('(lt-lIej v hodoch 11.1 a II. 2 časli II" súťa/,nj'ch Jlodkladov 

('t,:nt1 ročného IwvarijnéllO p()i~tel1i,l motorových vozidid v e 

(\~ll<.l ro(:néh() povlnllého ';.mluvllého poistenilI '/,odpovct!tmslÍ -'/'a ~'kodll 

sptlsohcllú j1rCvúd/,knl1 Jlltllol'nV(:~I)() vozidl,j v (' 

Cl'iko\'ú l'tlla rOČlldlO [lOisÍL'Hiu rasli 2) predIlIdu zúkazli.Y v (-

,2 746,00 C 

I O'),O{) ( 

3 XS1,OO f 

32()"j2(~1 

V Bratisla\'e: 17.12.2014 

za PoisCovattd'a: 

jlll!Z, Roman Podolák 
> predseda predstavenstva 
/ Union poist"o\'llH, a. s. 

[ng. Fh~ll(l rVlújd~()\'ó 
(len prcdst<l\"LIlS[\·;l 
Union !)(lísľtl\'ľW,'l.S 

, 
I 

] li 



Pl'íloha Č. il k IUmcol'ej dohode () poskytllutí poistenia, 
J-lav<lľijnĽ poistenie m()l()rov~lch vozidiel a p()VinIH~ zmlUVlll~ poistenie /o<!po\'CdIlOSli /,(\ 
škodu SflÔsohc!llt prcvúd:lknu 1l1ot!lruvc!1O v()/,ídlil 

17 
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