
Vrexu lNsunaNce Gnoup Verejnf prísl'ub

obchodnej spo|očnosti KooPEMTIVA poiďovĚa, d.S. Vienna Insurance Group na rozšírenie poistenia
zodpovednosti o krytie batožiny vodiča a č|enov posádky poisteného motorového vozid|a.

obchodná spoločnosť KOoPEMTIVA poisťovřa, a.s. Vienna Insurance Group so síd|om Štefanovičova 4, 816 23
Bratislava, tČo: oo 5B5 441, zapísaná v obchodnom registri okresného srjdu Bratislava I, oddie|: Sa, V|ožka č.79lB
(d'alej |en KOOPEMTIVA) adresuje touto formou v zmys|e 5 B50 z. č. 40l L964 zb. v znení neskorších predpisov
občiansky zákonník všetkym fyziclc/m a právniclc/m osobám, Koré s Ďou majri uzavreté poistenie zodpovednosti za
škodu sp sobenri prevádzkou motorového vozidla (d,a|ej |en ,,poisten1i klÍent,), Korého začiatok poistného obdobia, resp.
rn/ročn'/ deĚ platnej poistnej zmluvy je v roku 2014 (t.j. od 01.01.2014 do 31.12.2014) a všet(/m osobám, tvoriacim
posádku poisteného motorového vozidla poisteného klienta v čase poistnej udalosti - dopravnej nehody a|ebo živelnej
udalosti vrátane vodiča (d'a|ej |en ,,oprávnené osoby.) tento verejny prís|,ub na pos$rtnutie poistného p|nenia v prípade
poškodenia, zničenia a|ebo straty batožiny oprávnenych os6b pri dopravnej nehode a|ebo pri žive|nej udalosti
poisteného motorového vozid|a, a to za nasledovn'/ch podmienok:

i. poisten'f k|ient má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu sp soben prevádzkou motorového vozid|a (d,a|ej len
,,PZP,), ktorého začiatok poistného obdobia, resp. vfročny deř p|atnej poistnej zm|uvy je v roku 2014 (t.j. od
01.01.201 4 do 3L.L2.20L4),

ii. za oprávnené osoby, Korym sa tymto verejn'im prís|,ubom poskytuje náhrada škody spÓsobenej: poškodením,
zničením alebo stratou batožiny oprávnenych osÓb pri dopravnej nehode alebo pri žive|nej uda|osti poisteného
motorového vozidla nezávis|e od zákonnych nárokov na krytie škÓd na vecn škodu pod|'a zákona č. 381/200L Z.z.
o povinnom zm|uvnom poistení zodpovednosti za škodu spÓsoben prevádzkou motorového vozid|a a o zmene a
dop|není nieKorych zákonov v znení neskorších predpisov (d,alej |en ,,zákon o PZP"), sa považujrl poisteny k|ient -
vodič a oprávnené osoby Woriace posádku motorového vozidla poisteného k|ienta, na prevádzku Korého sa
vďahuje PZP a Korého je poisten./ k|ient držitelbm, pričom posádkou sa rozumie posádka vozid|a poisteného
klienta,

iii. p|nenie v prípade vzniku škody bude poskytnuté do rnÍšw poistnej sumy 500 EUR za jednu a všetky poistné udalosti
v priebehu poistného obdobia pre poistené motorové vozidlo a pre všetky poškodené osoby spo|u,

iv. za vznik nároku na poistné plnenie sa považuje poškodenie, zničenie a]ebo strata batožiny poisteného k|ienta -
vodiča a oprávnen'/ch osÓb posádky motorového vozid|a poisteného k|ienta spÓsobom uvedenym nižšie, pričom ku
vzniku škody musí d6jsť v období truania zm|uvného vzťahu o PZP s KOOPEMTIVOU, najskÓr však od 01.01.2014
a najneskÓr do 30.12.2015, za podmienky dodržania počtu prepravovanych oprávnenych osÓb v motorovom vozid|e
poisteného k|ienta v s |ade s počtom miest na sedenie uvedenom v technickom osvedčení motorového vozidla
poisteného klienta,

V. pri vypočte Vyšky plnenia za škody sp sobené dopravnou nehodou o živelnou uda|osťou za splnenia sr]časne
všetlcfch podmienok uvedenych vtomto verejnom prís|,ube, KOOPEMTIVA vychádza z právnych predpisov
platnych a ťrčinn'/ch v čase vzniku poistnej uda|osti, z prís|ušnych ustanovení osobitn'Ích poistnych podmienok pre
poistenie batožiny č. 910 (d'alej |en ,,oPP č. 910.) v spojitosti s tfmto verejny7m prísÍubom o krytí batoŽiny vodiča a
členov posádky poisteného motorového vozid|a uvedenlch v bode ii, ktoré su prepravované motorov1im vozid|om.
Nárok na p|nenie za batožinu sa poskytuje |en za vybrané riziká a to : poškodenie, zničenie a|ebo strata batožiny pri
havárii a poškodenie, zničenie a|ebo strata batožiny pri žive|nej uda|osti poisteného motorového vozidla a vy|učne
|en pre poistené motorové vozidlá patriace do poistnej triedy SB1 až SB4 (osobn'/, dodávkovy, špeciá|ny, ma|y
nákladn'f automobil a pojazdny pracovn'Í stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg vrátane, motorová trojkolka s
celkovou hmotnosťou nad 400 kg). oPP č. 91o sťr verejne prístupné na všetlc|ch obchodnych miestach
a zastripeniach KOOPEMTIVY,

vi. KOOPEMTIVA nie je povinná a na zák|ade tohto verejného prísl,ubu neposkytne p|nenie za škody presahujrice
maximá|ne stanoven rnÍšku plnenia pod|'a bodu iii, a|ebo ak vzniknutá škoda nesplĚa nieKoré z podmienok,
uveden'/ch v tomto verejnom prísl'ube, vrátane podmienok podl,a predchádzajriceho bodu (prís|ušné oPP);
ustanovenia zákona o PZP na poslqrtnutie náhrady škody tym nie srj dotknuté.

Tento verejn'y prís|,ub je ričinn'Í voči vopred neobmedzenému počtu os6b, ktoré majťr uzavreté PZP s KooPEMTIVOU,
pre poistné obdobie, Korého začiatok, resp. vyročn.y deř p|atnej poistnej zm|uvy je od 01.01.2014 do 3L.L2.20I4
á náiot< na poslqtnutie p|nenia za podmienok v Ďom uveden'/ch má každá oprávnená osoba, Korá ich spíĚa. Poistného
p|nenia sa z verejného prís|'ubu m6žu domáhať iba tie oprávnené osoby, Korym vznikne škoda na batožine v období
o1.o1.2014 až 30,I2'2OL5 za sričasného trvania poistenia PZP v čase vzniku škody na batožine (teda v čase dopravnej
nehody) v KOoPEMTIVE. oprávnená osoba má nárok na poistné p|nenie iba počas trvania poistného obdobia, Korého
začiatok je od 01.01.2014 do 3I.L2.20L4.
V prípade up|atnenia nároku podl,a tohto verejného prís|,ubu je poškodená osoba povinná postupovať v srilade s
povinnosťami, ktoré má voči KOOPEMTIVE poistník (poisten'/ k|ient).
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