
1 | 4 

 

 
 

 

 
Návrh Poistnej zmluvy 

číslo:   115 –9000039 
 

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU 
PLAVIDLA 

 
 
 
Účinnosť poistenia: od 28.04.2021 (0:00 h) do 30.09.2021 (0:00 h) 
 
 

POISŤOVŇA: 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
Centrála spoločnosti 
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika 
 
v zastúpení: Mgr. Martina Mádelová, disponent vzniku poistenia 
 Jana Valicová, disponent vzniku poistenia  
 
IČO: 00 585 441 
DIČ: SK2020527300 
IČ DPH: SK7020000746 
  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,  
 
 
a 
 

POISTNÍK/POISTENÝ: 
Oravská Galéria v Dolnom Kubíne 
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín 
 
v zastúpení: Mgr. Michal Čajka, PhD., riaditeľ 
  
 
IČO: 36145050 
 
 
zapísaná v Štatistickom registri organizácii 
 
uzatvárajú 
 
prostredníctvom spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. 
 
podľa ust. § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov túto poistnú zmluvu (ďalej len „ poistná zmluva“).  
 
 
 

Získateľ 1 Respect Slovakia, s.r.o. 

Získateľ 2 
 

Underwriter  Ing. Boris Bábin  
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Článok I 
Predmet poistenia 

 
Touto poistnou zmluvou sa dojednáva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
poisteného plavidla:   
 
Názov plavidla:  OG Slanica 
Typ plavidla: osobná vyhliadková loď 
Číslo lodného osvedčenia: 1421 
 
 

Článok II 
Poistná suma, sadzba, spoluúčasť, poistné 

 

Poistná suma  Sadzba ‰ Spoluúčasť  Ročné poistné plus daň 

16 600,00 EUR 2,00 166,00 EUR 332,00 EUR 

 
Dojednáva sa, ţe poistná suma je limitom plnenia za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté v 
jednom poistnom období. 
 
 

Článok III 
Územná platnosť poistenia 

 
1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na vnútrozemských vodách 

Slovenskej republiky a Európy (s výnimkou vôd Albánska a štátov bývalého Sovietskeho 
zväzu okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska), Stredozemného mora od 
Gilbraltarskej úţiny po vstup cez Dardanely, vrátane Jadranského mora (s výnimkou 
Albánska) a pobreţí štátov Stredozemia, pričom sú vylúčené štáty Alţírsko, Líbya, Egypt, 
Libanon, Izrael vrátane územia Palestíny a Sýrie. Vylúčené sú poistné udalosti, ktoré 
nastanú mimo povolenej oblasti plavby stanovenej pre poistené plavidlo. 

 
 

Článok IV 
Platenie poistného 

 
Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť jednorazovo a je splatné nasledovne: 
 
Splátka poistného je splatná 28.04.2021 príslušného kalendárneho roka. 
 

Ročné poistné plus daň: 331,94 EUR 

z toho daň z poistenia 8%: 24,59 EUR 

Ročné poistné bez dane: 307,35 EUR 

Jednorazové poistné 28.04.2021-30.09.2021: 145,68 EUR 

 
Konštantný symbol: 3558 
Variabilný symbol: 1159000039 
 

Názov banky IBAN účet SWIFT / BIC kód 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 

 GIBASKBX  

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
 

UNCRSKBX 

Všeobecná úverová banka, a.s. 
 

SUBASKBX 

Poštová banka a.s. 
 

POBNSKBA 

Prima banka Slovensko, a.s. 
 

 KOMASK2X  
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Článok V 

Zvláštne dojednania  

 
1. Plavidlá je moţné poistiť iba v prípade, ţe pre kaţdé plavidlo bolo vydané platné osvedčenie o 

evidencii plavidla, alebo platné lodné osvedčenie, prípadne iný doklad vydaný príslušnými 
orgánmi Slovenskej republiky za účelom evidencie plavidla. 

 
Článok VI 

Oznámenie poistnej udalosti 
 
Vznik poistnej udalosti je poistený povinný bezodkladne oznámiť na centrálny dispečing škôd na tel. 
č. 0850 111 577.  

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (ďalej len 

Občiansky zákonník) sa dojednáva, ţe toto poistenie môţe vypovedať poistený alebo poisťovňa 
do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím 
poistenie zanikne. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe túto zmluvu uzavreli na základe ich váţnej a slobodnej vôle, ich 
zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, 
neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Zmluvu si 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

3. Poistná zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorých poistený obdrţí jedno 
vyhotovenie a poisťovňa dve vyhotovenia. 

4. Poistník vyhlasuje, ţe peňaţné prostriedky pouţité na poistné z tejto poistnej zmluvy sú jeho 
vlastníctvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet. 
V prípade pouţitia prostriedkov inej osoby poistník uvádza, ţe tieto peňaţné prostriedky sú 
vlastníctvom ……………………………………………………………………….. 

 

 
 

Článok VIII 
Prehlásenie a súhlas 

 
Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, označené Všeobecné 
poistné podmienky (VPP), Zmluvné dojednania (ZD) (ďalej len „Poistné podmienky“). 
Súčasťou poistnej zmluvy sú aj prílohy: Lodné osvedčenie plavidla, ............................................. 
 

VPP 106 X VPP 606 X ZD - CK 1 X ZD - CK 2 X 

Všeobecná časť Zodpovednosť Poistenie plavidiel Poistenie plavidiel 

 

PREHLÁSENIE POISTNÍKA 
1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, ţe: 

a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne 
oboznámený s dôleţitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia 
prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID“); 

b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie 
dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré: 

x prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy, 

 pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods. 3 
zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na 
webovom sídle poisťovne www.koop.sk vo formáte pdf, s moţnosťou jeho 
následného stiahnutia alebo tlače. 

 

c) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa 
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tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez 
zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch. 

d) poisťované veci sú udrţiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú 
pouţívané k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, ţe poistné sumy uvedené v tejto poistnej 
zmluve zodpovedajú hodnote poisťovaných vecí, ţe inštalované bezpečnostné zariadenia 
sú funkčné a pravidelne kontrolované. 

2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totoţné osoby, poistník prehlasuje, ţe má 
oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a 
plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

3. Poisťovňa informuje poistníka, ţe osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením 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) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými 
právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, ţe sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho 
osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na 
vedomie, ţe informácie o spracúvaní osobných údajov je moţné nájsť aj na webovej stránke 
poisťovne. 

 
                                                                                   podpis poistníka:............................................. 
 

 
 
 
 
V Ţiline,  dňa 27.04.2021                                         V Ţiline, dňa 27.04.2021 
 
 
 
 
 
 
 
podpísané v. r.       podpísané v. r. 
_________________________________                        _______________________________ 
pečiatka a podpisy zástupcov poisteného                          pečiatka a podpisy zástupcov poisťovne 
Oravská Galéria Dolný Kubín     KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
Mgr. Michal Čajka, PhD.      Vienna Insurance Group  

riaditeľ                             Mgr. Martina Mádelová 
        Jana Valicová 

 


