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Rámcová dohoda na havarijné poistenie motorových vozidiel a povinne zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

(ďalej len „rámcová dohoda“) 
 

uzavretá v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  v zmysle § 262 a § 269 ods. 2 zák. 
č. 513/1991 Zb. a s použitím ust. § 788 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. a v zmysle príslušných poistných 
podmienok a zmluvných dojednaní predmetnej rámcovej dohody.  
  

Článok I. 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ 
Názov  organizácie: Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) 
So sídlom:             Komenského 48, 011 09 Žilina 
V zastúpení:             Ing. Erika Jurinová -  predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja 
Kontaktná osoba: Ing. Dalibor Fučík, vedúci oddelenia vnútornej prevádzky, krízového 

riadenia, CO a bezpečnosti (na základe poverenia) 
E-mail:              dalibor.fucik@zilinskazupa.sk 
Číslo tel.:             041/5032416 
IČO:                         37 808 427 
DIČ:                         202 162 66 95 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:             7000503697/8180 
IBAN:                         SK95 8180 0000 0070 0050 3697 
 (ďalej len „poistník“) 
a 
2. Poskytovateľ 
Obchodné meno: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  
Sídlo (miesto podnikania): Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava 
Zastúpený:      Jakub Janso, na základe Oprávnenia konať za spoločnosť                      
   Kamila Backová, na základe Oprávnenia konať za spoločnosť 
IČO:   00 585 441 
IČ DPH:  SK7020000746 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu:  0175126457/0900 
IBAN:   SK25 0900 0000 0001 7512 6457 
SWIFT:  GIBASKBX 
Kontaktná osoba: Kamila Backová  
Číslo tel.:  02/57299544 
Číslo faxu:  // 
E – mail:  backova@koop.sk 
Registrovaná:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,  

Vložka číslo: 79/ B 
(ďalej  len „poisťovateľ“ alebo aj „poistiteľ“ a spolu s poistníkom len ako „zmluvné strany“) 
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Článok II. 
Preambula 

Táto  rámcová dohoda na havárijné poistenie motorových vozidiel a povinne zmluvné poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „RD“) sa uzatvára 
ako výsledok verejného obstarávania postupom zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 ods. 7 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na predmet zákazky: Poskytnutie poisťovacích služieb. 

Článok III. 
Predmet rámcovej dohody 

1. Predmetom tejto rámcovej dohody o poskytnutí poistných služieb /ďalej len „rámcová dohoda“/ 
je havarijné poistenie motorových vozidiel a povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, ktorých vlastníkom a/alebo držiteľom alebo 
oprávneným užívateľom na základe písomnej zmluvy je ŽSK a/alebo organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (ďalej aj „organizácie ŽSK“ uvedené na prílohe č. 1).  

2. Poisťovateľ sa za týmto účelom zaväzuje v súlade s podmienkami tejto rámcovej dohody a 
v rámci jej platnosti uzavrieť s poistníkom súborovú poistnú zmluvu na havarijné poistenie 
motorových vozidiel a súborovú poistnú zmluvu na povinne zmluvné poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „poistné zmluvy“) za ŽSK 
a organizácie ŽSK. V rámci súborových poistných zmlúv budú uzatvárané jednotlivé 
podzmluvy (dielčie zmluvy). 

3. Podzmluvy (dielčie zmluvy) budú uzavreté na základe výzvy (požiadavky) poistníka, 
poisteného alebo ním poverenej osoby. Účinnosť poistenia podzmluvy (dielčej zmluvy) začína  
dňom uvedeným ako jeho začiatok, najskôr však dňom a hodinou, kedy to bolo písomne 
oznámené poisťovni a to aj v e-mailovej podobe, na e-mail určený poisťovňou. 

4. „Poisteným“ je v zmysle Občianskeho zákonníka okrem Poistníka aj ten, na ktorého sa po 
podpísaní Poistnej zmluvy poistenie vzťahuje. 

Článok IV. 
Predmet a rozsah poistenia 

1. Havarijné poistenie motorových vozidiel 
Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre havarijné poistenie motorových vozidiel: 
Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú výbavu, povinnú 
výbavu, zvláštnu a  doplnkovú výbavu (ďalej len „vozidlo“). 
Poistenie sa dojednáva pre prípad:  

a) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, stretu so zverou 
b) odcudzenia celého vozidla  alebo jeho časti,  
c) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti (požiar, výbuch, úder blesku 

povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, zosuv skál alebo lavín, atmosférické zrážky, 
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krupobitie, ťarcha snehu alebo ľadu, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, voda 
z vodovodných zariadení)  

d) úmyselného poškodenia alebo zničenia – vandalizmus ( zistený a nezistený páchateľ ).  
Osobitné dojednania:  

1. Poistenie je dojednané so spoluúčasťou: pre všetky motorové vozidlá 5%, minimálne 65,00 
EUR 

2. V rámci poistenia je poistením kryté aj poistenie čelných skiel a ostatného zasklenia 
motorových vozidiel so spoluúčasťou  16,00 EUR 

3. Poistenie je dojednané s územnou platnosťou: Európa. 
4. V rámci poistenia je dojednané aj poistenie batožiny v osobných motorových vozidlách do 1 

000,00 EUR bez navýšenia poistného k havarijnému poisteniu motorového vozidla. Toto 
poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti. 

5. V cene poistenia je kryté aj úrazové poistenie osôb na všetky sedadlá poisteného motorového 
vozidla. Poistné sumy na jedno sedadlo sú : poistenie pre prípad smrti úrazom 1 000,00 EUR 
a poistenie trvalých následkov úrazu 2 500,00 EUR. bez navýšenia poistného. Toto poistenie 
sa dojednáva bez spoluúčasti. 

6. Hodinová sadzba za opravu motorového vozidla je  maximálne do výšky ceny opravy 
v autorizovanom servise.  

7. Pri svojpomocnej oprave nie je obmedzená „suma za opravu“, za materiál je nutné predložiť 
doklady o nákupe. 

8. Poistenie sa dojednáva aj pre vozidlá autoškôl, vozidlá s právom prednostnej jazdy, „sanitné 
vozidlá“  a „špeciálne vozidlá“ bez dodatočného navýšenia poistného k havarijnému 
poisteniu motorového vozidla. 

9. Parciálne škody (hradené v nových cenách) sa budú hradiť do výšky 100 % všeobecnej 
hodnoty motorového vozidla. Totálnou škodou sa rozumie taká škoda, pri ktorej sú 
predpokladané náklady na opravu vyššie ako 100% jeho všeobecnej hodnoty. 

10. Odťah motorového vozidla bude preplatený do najbližšieho servisu „schopného opravu 
vykonať“. Hradia sa aj náklady spojené s poplatkami za diaľnice (nie ročná diaľničná 
známka), mýto, tunely, lode, trajekty pre prepravné aj prípojné motorové vozidlo. 

11. Dojednáva sa, že v rámci poistenia sú dojednané aj bezplatné asistenčné služby poskytované 
24 hodín denne, ktorých súčasťou je minimálne pomoc na ceste pri poruche alebo nehode, 
vrátane odťahu vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu „schopného opravu vykonať.  

12. Pre sanitné vozidlá, vozidlá prvej pomoci a špeciálne zdravotnícke vozidlá (ďalej len 
„sanitné vozidlá“) sa dojednáva, že predmetom poistenia je aj ich výbava a príslušenstvo, 
ktoré je zahrnuté do poistnej sumy vozidla. (napr. aj prestavby). Nejedná sa o hnuteľné veci 
ako zdravotnícke prístroje a zariadenia. 

13. Opravu do výšky 500,00 EUR uhradí klient priamo v servise a následne postúpi faktúru za 
opravu poisťovni, náklady na opravu nad 500,00 EUR bude hradiť priamo poisťovňa servisu 
– krycí list. Poisťovňa je povinná vystaviť krycí list do 4 hodín od doručenia predbežnej 
kalkulácie za opravu (proforma faktúra). 

14. Poisťovateľ bude akceptovať existujúci spôsob zabezpečenia motorových vozidiel klienta 
a poistné sumy (vstupné hodnoty) poistených motorových vozidiel ako nové ceny – vzťahuje 
sa to na motorové vozidlá vstupujúce do poistenia od počiatku a taktiež na motorové vozidlá 
vstupujúce do poistenia v priebehu trvania poistenia.  
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15. Poisťovňa nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri  vstupe do 
poistenia.  

16. Dojednáva sa, že poisťovňa nebude uplatňovať podpoistenie. 
17. Poistenie sa vzťahuje aj na akékoľvek škody motorového vozidla v dôsledku poškodenia 

hlodavcami alebo inými zvieratami. 
18. Poistenie sa vzťahuje aj na škody na diskoch alebo pneumatikách motorových vozidiel aj to 

aj bez iného poškodenia motorového vozidla.  
19. Poistenie sa vzťahuje aj na úmyselné poškodenie alebo zničenie motorového vozidla, vrátane 

úmyselného požiaru alebo výbuchu.  
20. Dojednáva sa, že v cene poistenia sú aj asistenčné služby. 
21. Poistenie sa vzťahuje aj na dočasne vyradené motorové vozidlá na základe potvrdenia o 

odobratí tabuliek s evidenčným číslom a osvedčením o evidencii vozidla podľa § 119a 
zákona č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Uvedené sa vzťahuje na motorové vozidlá, ktoré sú súčasťou zoznamu poistených 
motorových vozidiel. 

22. Poistné bude hradené v štvrťročných splátkach a poisťovňa nebude účtovať prirážku za 
splátku poistného.  

 
     Prehľad poistných súm a pevne stanovených spoluúčastí pre Havarijné poistenie   

motorových vozidiel  je podľa Prílohy č. 2 - Tabuľka č. 1 na vyhodnotenie ponúk. 

2. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla 
Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla: 
1. V zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej aj „PZP“) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 381/2001 Z. z.“) - poistený ma 
nárok, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na 
náhradu: 
a) škody na zdraví alebo usmrtením, 
b) škody vzniknuté poškodením, zničením alebo stratou veci, 
c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov 

podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) 
alebo písm. b) zákona č. 381/2001 Z. z., alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť 
poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie, 

d) ušlého zisku. 
 

2. V zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 381/2001 Z. z. má poistený z poistenia zodpovednosti právo, aby 
poisťovňa za neho nahradila príslušným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené náklady 
zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové  
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dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia 
a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto 
subjektom. 
 

3. Minimálne limity poistného plnenia  : 
 pre škody na zdraví alebo usmrtení (bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených) :                   

5 240 000,00 EUR  
 pre vecné škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia (bez ohľadu na počet 

poškodených) :       1 050 000,00 EUR 
4. Predmetom poistenia PZP je súbor vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je Žilinský 

samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“), organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK alebo 
vozidlá, ktoré má ŽSK alebo organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v oprávnenom 
užívaní na základe zmluvy. Zoznam vozidiel je vždy neoddeliteľnou súčasťou súborovej 
poistnej zmluvy. 

5. Dojednáva sa, že výška poistného za vozidlá, ktoré sú prevádzkované v režime s právom 
prednostnej jazdy za použitia výstražného zvukového a svetelného zariadenia, vozidlá 
autoškoly a vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí bude jeden násobok základného 
poistného t.j. poisťovateľ nebude uplatňovať zvýšenú sadzbu poistného za tieto vozidlá. 

6. Dojednáva sa, že v rámci poistenia sú dojednané aj bezplatné asistenčné služby poskytované 24 
hodín denne, ktorých súčasťou je minimálne pomoc na ceste pri poruche alebo nehode, vrátane 
odťahu vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu „schopného opravu vykonať.  

7. Dojednáva sa, že v cene poistenia je kryté aj úrazové poistenie vodiča poisteného motorového 
vozidla. Poistné sumy na sedadlo vodiča sú : poistenie pre prípad smrti úrazom 1 000,00 EUR 
a poistenie trvalých následkov úrazu 2 500,00 EUR. bez navýšenia poistného. Toto poistenie sa 
dojednáva bez spoluúčasti. 

8. Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti. 
 
9. Poisťovateľ vydá poistenému na každé vozidlo potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú 

kartu, ako aj Záznam o dopravnej nehode na každé poistené motorové vozidlo, ktoré je 
poistený povinný mať v motorovom vozidle v zmysle príslušných právnych predpisov.   

10. Poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a/ alebo 
cudzieho štátu, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom 
vyrovnaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. 

 
Štruktúra delenia motorových vozidiel podľa jednotlivých skupín na povinne zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je v prílohe 
č. 3 – v Tabuľke č. 2 na vyhodnotenie ponúk 
Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia uvedený v tejto ČASTI 2 svojimi 
Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami alebo poistnou 
zmluvou.  
ZNENIE TEJTO ČASTI  VRÁTANE TABULIEK BUDE SÚČASŤOU  Rámcovej 
dohody / Poistnej zmluvy. 



 

6 

Článok V. 
Spôsob a podmienky dojednávania poistných zmlúv, poistenia 

1. Na základe rámcovej dohody budú uzatvorené s poistníkom súborové poistné zmluvy za všetky 
poistené subjekty, s členením poistného podľa jednotlivých motorových vozidiel a jednotlivých 
poistených subjektov. V súborovej poistnej zmluve ako aj v podzmluvách budú použité poistné 
sadzby dohodnuté v rámcovej dohode. 

2. Poistné zmluvy budú uzatvárané v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
a touto rámcovou dohodou. Súčasťou poistných zmlúv budú všeobecné poistné podmienky 
poistiteľa pre jednotlivé druhy poistenia, ktoré sú zároveň aj prílohou č. 4 tejto rámcovej 
dohody, pričom dojednania tejto rámcovej dohody majú prednosť pred ustanoveniami poistných 
podmienok alebo iných dojednaní poistiteľa pre jednotlivé druhy poistenia. 

3. Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia uvedený v čl. IV  Predmet a rozsah 
poistenia svojimi Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami, poistnou 
zmluvou, dodatkami a pod. 

4. Aktualizácia motorových vozidiel alebo poistných súm sa bude realizovať k dátumu na základe 
požiadavky poistníka alebo poisteného. Poistník alebo poistený si vyhradzuje právo pripoistiť, 
resp. odpoistiť poistené motorové vozidlá v súlade s aktuálnym stavom.  

5. Podmienky poistenia, záväzky a povinnosti dohodnuté v tejto dohode sa budú vzťahovať aj na 
subjekty, ktoré vzniknú v dôsledku organizačných zmien, ku ktorým dôjde v čase účinnosti tejto 
rámcovej dohody a účinnosti poistných zmlúv, dojednaných na základe tejto rámcovej dohody. 

6. Dojednaním tejto rámcovej dohody, poistiteľ poskytne nadštandardné podmienky poistného 
krytia a zvýhodnené sadzby pre poistníka a poistného. Poistné sadzby pre výpočet poistného 
a spoluúčasti sú záväzné a nemenné po celú dobu trvania rámcovej dohody. 

7. Dojednáva sa, že poisťovňa bude akceptovat’ elektronicky zasielané žiadosti o dopoistenie a 
odpoistenie motorových vozidiel bez potreby podpisu klienta alebo doloženia originálu 
zaradenky / vyradenky poštou. Vozidlo bude poistené najskôr odo dňa a hodiny elektronického 
doručenia žiadosti o dopoistenie do poisťovne alebo iný neskorší dátum uvedený na žiadosti. 
 

Článok VI. 
Poistná doba , poistné obdobie, ukončenie platnosti rámcovej dohody a poistnej zmluvy 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01.07.2019 do 30.06.2023. 
2. Poistenie začína od dátumu účinnosti Poistných zmlúv ako začiatok poistenia a dojednáva sa na 

dobu určitú počas platnosti Rámcovej dohody, resp. podľa ustanovení nasledujúceho bodu. 
3. Poistným obdobím je kalendárny rok. 
4. Lehota poskytnutia služby : 

a) Začiatok poistenia odo dňa nadobudnutia účinnosti Poistnej zmluvy (čiastkovej zmluvy 
podľa rozsahu a podmienok Rámcovej dohody (od 0,00 hod.), 

b) Koniec poistenia do dňa ukončenia účinnosti Rámcovej dohody (do 24,00 hod.) 
 

5. Platnosť tejto Rámcovej dohody končí najmä nie však výlučne: 
a) uplynutím doby ustanovenej v bode 1 tohto článku, 
b) alebo ukončením platnosti všetkých čiastkových poistných zmlúv 
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c) alebo vyčerpaním výšky ceny za poskytnutie služby uvedenej Rámcovou dohodou za štyri 
roky. 

Článok VII. 
Poistné, platobné podmienky a fakturácia 

1. Poistné bude hradené štvrťročne na základe vyúčtovania predpisu poistného (avíza o úhrade 
poistného). Dátum splatnosti predpisu poistného (faktúry) je 30 dní od dátumu doručenia 
predpisu (faktúry) poistníkovi. 

2. Predpokladané ročné poistné za havarijné poistenie motorových vozidiel a ročné poistné za 
povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel 
predstavuje čiastku: 
266 086,31 EUR (Slovom: dvestošesťdesiatšesťtisícosemdesiašesť EUR tridsaťjeden 
eurocentov) 
Predpokladané poistné za havarijné poistenie motorových vozidiel a povinne zmluvné poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel za obdobie 4 rokov 
predstavuje čiastku:  

       1 064 345,24 EUR (Slovom: jedenmiliónšesťdesiatštyritisíctristoštyridsaťpäť EUR dvadsaťštyri 
centov) 

3. Výška poistného pre jednotlivé predmety poistenia, pre jednotlivé riziká je uvedená v prílohe č. 
2 tejto rámcovej dohody  - Tabuľke č. 3 na vyhodnotenie ponúk a v prílohe č. 3 tejto rámcovej 
dohody – Tabuľke č.4 na vyhodnotenie ponúk.  

4. Ročné sadzby za jednotlivé druhy poistenia sú záväzné počas celej doby trvania tejto rámcovej 
dohody. Výška spoluúčasti uvedená v prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody  - Tabuľke č. 3  na 
vyhodnotenie ponúk a v prílohe č. 3 tejto rámcovej dohody – Tabuľke č.4 na vyhodnotenie 
ponúk je stanovená pevne a nie je možné  meniť.  

5. Cena za poskytnutie služby (poistné) je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

2. Jednotlivé ustanovenia tejto rámcovej dohody môžu byť menené, doplňované, resp. rušené 
písomnou formou číslovaných dodatkov po dohode obidvoch zmluvných strán. 

3. Právne vzťahy založené na základe tejto rámcovej dohody sa riadia právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a spory z poistenia rozhodujú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

4. Havarijné poistenie motorových vozidiel a povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré vzniknú na základe súborových poistných 
zmlúv uzavretých na základe tejto rámcovej dohody, môže zaniknúť podľa príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka alebo aj písomnou dohodou zmluvných strán. Podzmluvy 
(dielčie zmluvy) k havarijnej súborovej poistnej zmluve môžu zaniknúť na základe písomnej 
dohody zmluvných strán alebo v zmysle § 800 ods.1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov, t.j. výpoveďou poistníka alebo poisteného ku koncu poistného obdobia, pričom 
výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím. 
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5. Rámcová dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých poistník obdrží 3 rovnopisy zmluvy 
a poisťovateľ obdrží 2 rovnopisy. 

6. Právne vzťahy zmluvných strán vzniknuté na základe tejto rámcovej dohody ako aj na základe 
poistných zmlúv sa riadia slovenským právnym poriadkom a prípadné spory z poistenia budú 
rozhodovať príslušné súdy SR. 

7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že finančné sprostredkovanie v zmysle ust. § 2 zákona č. 
186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vykonáva pre poistníka/poisteného pri tejto rámcovej dohode (ďalej len 
„poistnej zmluve“) samostatný finančný agent. Samostatného finančného agenta oznámi 
poistník úspešnému uchádzačovi. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že správa tejto rámcovej 
dohody, poistnej zmluvy a likvidáciia poistných udalostí z tejto poistnej zmluvy bude 
realizovaná pre poistníka/poisteného výlučne prostredníctvom samostatného finančného agenta. 

8. Prílohami tejto rámcovej dohody sú: 
Príloha č. 1 – Zoznam organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 
Príloha č. 2 - Prehľad poistných súm a spoluúčasti pre havarijné poistenie motorových vozidiel –    
                      Tabuľka č. 1 na vyhodnotenie ponúk 
Príloha č. 3 - Štruktúra delenia motorových vozidiel podľa jednotlivých skupín na povinne zmluvné    
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – Tabuľka č. 2 na   
vyhodnotenie ponúk 
Príloha č. 4 – Všeobecné poistné podmienky    

V Žiline, dňa 28.6.2019 
 
Za poistníka: 
 
 
  
.......................................................  
Ing. Erika Jurinová, v. r.                                                                              
predsedníčka                                                                            
Žilinský samosprávny kraj                                             

           
                                                                                        

V Bratislave, dňa 28.6.2019  
  

Za poisťovateľa: 
 
 
 
........................................................ ....................................................... 
Jakub Janso, v. r.  Kamila Backová, v. r.  
na základe Oprávnenia konať na základe Oprávnenia konať  
za spoločnosť KOOPERATIVA za spoločnosť KOOPERATIVA 
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 


