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obchodnej spo|očnosti KOoPERATIVA poisťovĎa, d.S. Vienna Insurance Group na rozšírenie poistenia
zodpovednosti o krytie rirazu vodiča a členov posádkv poisteného motorového vozid|a.
obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovřa, a.s. Vienna Insurance Group so síd|om Štefanovičova 4, 816
23 Bratislava, ICo: 00 5B5 44L, zapísaná v obchodnom registri okresného s du Bratislava I, oddie|: Sa, V|ožka
č.79lB (d'a|ej len KOoPERATIVA) adresuje touto formou v zmys|e s B50 z.č. aOl L964 Zb. občiansky zákonník,
v znení neskorších predpisov, všetkym fyzickym a právnickym osobám, ktoré s Ďou majri uzavreté poistenie
zodpovednosti za škodu spÓsobenri prevádzkou motorového vozidla (d'a|ej |en ,,poisten'/ k|ienť.), ktorého
začiatok poistného obdobia, resp. rnyročn.y deĎ p|atnej poistnej zmluvy je v roku 2oL4 (t.j. od 01.01.2014 do
3L,L2.20I4) a všetk'/m osobám, tvoriacim posádku poisteného motorového vozid|a v čase poistnej uda|osti -
dopravnej nehody vrátane vodiča poísteného motorového vozid|a (d?lej len ,,oprávnené osoby..) tento verejn'/
prísl,ub na poskytnutie poistného p|nenia v prípade Úrazu vodiča a členov posádky poisteného motorového
vozidla, a to za nasledovnych podmienok:
i. poisten'/' klient má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu sp sobenri prevádzkou motorového vozidla

(dhlej |en PZfl, ktorého začiatok poistného obdobia, resp. rnyročn'y deĎ p|atnej poistnej zmluvy je v roku
2014 (t.j. od 01.01.2014 do 31. L2.20L4),

ii. za oprávnené osoby, ktorym sa tymto verejnym prísl,ubom poskytuje náhrada škody spÓsobenej rirazom
nezávis|e od zákonn''ich nárokov na krytie škÓd na zdraví podl,a zákona č. 381/2001 Z,z, o povinnom
zm|uvnom poistení zodpovednosti za škodu spÓsobenrj prevádzkou motorového vozidla a o zmene a
doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (d'a|ej |en ,,zákon o PZP.')' sa považujri zranen'y
vodič a zranené osoby posádky motorového vozid|a' na prevádzku ktorého sa vzťahu je PZP a ktorého je
poisten'/ k|ient držitel,om, pričom posádkou motorového vozidla sa rozumie posádka vozid|a poisteného
klienta,

iii. p|nenie v prípade vzniku škody bude poskytnuté do vyšky poistnej sumy 3 32o EUR za jednu a všetky
poistné udalosti v priebehu poistného obdobia pre každé jedno sedadlo v motorovom vozid|e a jednu
poškodenu osobu v motorovom vozid|e,

iv. za vznik nároku na poistné p|nenie sa považuje ťrraz poisteného klienta - vodiča a oprávnenych osÓb
posádky motorového vozid|a poisteného klienta sp sobom uvedenym nižšie, pričom ku vzniku škody musí
dÓjsť v období truania zm|uvného vzťahu PZP s KOOPERATIVOU, najskÓr však od 01.01.2aL4 a najneskÓr
do 30.I2.20I5, za podmienky dodržania počtu prepravovan'/ch oprávnen..ych os6b v motorovom vozid|e
poisteného k|ienta v s |ade s počtom miest na sedenie uvedenom V technickom osvedčení motorového
vozidla poisteného k|ienta,

V. pri u/počte u/šky plnenia za škody sp sobené ljrazom a za splnenia srjčasne všetk'ych podmienok
uvedenych v tomto verejnom prísl'ube, KOOPERATIVA vychádza z platn'/ch právnych predpisov SR v čase
vzniku škody, ako aj z ustanovení svojich Všeobecn'/ch poistnych podmienok pre razové poistenie č. 8o5
a nárok na plnenie za Úraz poskytuje len za vybrané riziká trrya|é následky razu a smť nás|edkom razu.
Poistná suma pre stanovenie vyšky poistného p|nenia za tieto vybrané riziká je 3 320 EUR za trva|é
následky Úrazu a 3 320 EUR za smť nás|edkom razom. Tieto poistné podmíenky č. 805 sri verejne
prístupné na obchodn'fch miestach a zastripeniach KoOPERATIVY,

vi. poisten'/ klient ako aj oprávnené osoby nemaj voči KoOPEMTIVE právny nárok na vymáhanie šk6d
presahujťrcich maximá|ne pris|,ťrben v.yšku plnenia, a|ebo ak škoda nespířa niektoré z podmienok,
uvedenych v tomto verejnom prís|,ube, vrátane podmienok pod|,a predchádzajriceho bodu (príslušné VPP);
ustanovenia zákona o PZP na poskytnutie náhrady škody tym nie s dotknuté.

Tento verejn'/ prís|,ub je činn'y voči vopred neobmedzenému počtu osÓb, ktoré majri uzavreté poistenie
zodpovednosti za škodu spÓsobenr] prevádzkou motorového vozidla s KOoPERATIVOU, ktorého začiatok
poístného obdobia je od 01'01.2014 do 3I.L2.20I4 a nárok na poskytnutie p|nenia za podmienok v řom
uvedenych má každá oprávnená osoba, ktorá ich spíĎa. Poistného plnenia sa z verejného prís|,ubu mÓžu
domáhať iba tie oprávnené osoby, ktoré utrpia ,jrazv období 01.01.2014 až30.I2,20L5 za s časného trvania
poistenia PZP v čase vzniku ljrazu (v čase dopravnej nehody) v KOOPERATIVE. oprávnená osoba má nárok na
poistné p|nenie iba počas truania poistného obdobia, ktorého začiatok je od 01.01.2014 do 31.I2.20I4.
V prípade up|atnenia nároku podl,a tohto verejného prís|,ubu je poškodená osoba povinná postupovať v s lade
s povinnosťami, ktoré má voči KOOPERATIVE poistník (poisten'./' k|ient).
V Bratis|ave dĎa 21.10.2013
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