VEREJNÝ PRÍSĽUB
spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group na krytie batožiny vodiča a členov
posádky, na základe pristúpenia k Hromadnej poistnej zmluve havarijného poistenia. .
Obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka č.79/B (ďalej len KOOPERATIVA) adresuje touto formou v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka
všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré s ňou majú uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „poistená osoba“), ktorého začiatok poistného obdobia,
resp. výročný deň platnej poistnej zmluvy je v roku 2015 (t.j. od 01.01.2015 do 31.12.2015) a všetkým
osobám, tvoriacim posádku poisteného motorového vozidla poistenej osoby v čase poistnej udalosti –
dopravnej nehody alebo živelnej udalosti vrátane vodiča (ďalej len „oprávnené osoby“) tento verejný prísľub na
poskytnutie poistného plnenia v prípade poškodenia, zničenia alebo straty batožiny oprávnených osôb pri
dopravnej nehode alebo pri živelnej udalosti poisteného motorového vozidla, a to na základe pristúpenia k
Hromadnej poistnej zmluve havarijného poistenia za nasledovných podmienok:
i. poistená osoba má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla (ďalej len „PZP“), ktorého začiatok poistného obdobia alebo výročný deň platnej poistnej zmluvy je
v roku 2015 (t.j. od 01.01.2015 do 31.12.2015),
ii. za oprávnené osoby, ktorým sa týmto verejným prísľubom poskytuje náhrada škody spôsobenej:
poškodením, zničením alebo stratou batožiny oprávnených osôb pri dopravnej nehode alebo pri živelnej
udalosti poisteného motorového vozidla nezávisle od zákonných nárokov na krytie škôd na vecnú škodu
podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o PZP“), sa považujú poistená osoba - vodič a oprávnené osoby tvoriace posádku
motorového vozidla poistenej osoby, na prevádzku ktorého sa vzťahuje PZP, a ktorého je poistená osoba
držiteľom, pričom posádkou sa rozumie posádka vozidla poistenej osoby,
iii. plnenie v prípade vzniku škody bude poskytnuté do výšky poistnej sumy 500,00 EUR za jednu a všetky
poistné udalosti v priebehu poistného obdobia pre poistené motorové vozidlo a pre všetky poškodené
osoby spolu,
iv. za vznik nároku na poistné plnenie sa považuje poškodenie, zničenie alebo strata batožiny poistenej
osoby - vodiča a oprávnených osôb posádky motorového vozidla poistenej osoby spôsobom uvedeným
nižšie, pričom ku vzniku škody musí dôjsť v období trvania zmluvného vzťahu o PZP s KOOPERATIVOU,
najskôr však od 01.01.2015 a najneskôr do 30.12.2016, za podmienky dodržania počtu prepravovaných
oprávnených osôb v motorovom vozidle poistenej osoby v súlade s počtom miest na sedenie uvedenom
v technickom osvedčení motorového vozidla poistenej osoby,
v. pri výpočte výšky plnenia za škody spôsobené dopravnou nehodou a živelnou udalosťou za splnenia
súčasne všetkých podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube, KOOPERATIVA vychádza
z právnych predpisov platných a účinných v čase vzniku poistnej udalosti, z príslušných ustanovení
Osobitných poistných podmienok pre poistenie batožiny č. 910 (ďalej len „OPP č. 910“) v spojitosti
s týmto verejným prísľubom o krytí batožiny vodiča a členov posádky poisteného motorového vozidla
uvedených v bode ii, ktoré sú prepravované motorovým vozidlom. Nárok na plnenie za batožinu sa
poskytuje len za vybrané riziká a to: poškodenie, zničenie alebo strata batožiny pri havárii a poškodenie,
zničenie alebo strata batožiny pri živelnej udalosti poisteného motorového vozidla a výlučne len pre
poistené motorové vozidlá patriace do poistnej triedy SB1 až SB4 (osobný, dodávkový, špeciálny, malý
nákladný automobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg vrátane, motorová
trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg). OPP č. 910 sú verejne prístupné na všetkých obchodných
miestach a zastúpeniach KOOPERATIVY,
vi. KOOPERATIVA nie je povinná a na základe tohto verejného prísľubu neposkytne plnenie za škody
presahujúce maximálne stanovenú výšku plnenia podľa bodu (iii), alebo ak vzniknutá škoda nespĺňa
niektoré z podmienok, uvedených v tomto verejnom prísľube, vrátane podmienok podľa
predchádzajúceho bodu (príslušné OPP); ustanovenia zákona o PZP na poskytnutie náhrady škody tým
nie sú dotknuté.

Tento verejný prísľub je účinný voči vopred neobmedzenému počtu osôb, ktoré majú uzavreté PZP
s KOOPERATIVOU, pre poistné obdobie, ktorého začiatok, resp. výročný deň platnej poistnej zmluvy je od
01.01.2015 do 31.12.2015 a nárok na poskytnutie plnenia za podmienok v ňom uvedených má každá
oprávnená osoba, ktorá ich spĺňa. Poistného plnenia sa z verejného prísľubu môžu domáhať iba tie oprávnené
osoby, ktorým vznikne škoda na batožine v období 01.01.2015 až 30.12.2016 za súčasného trvania poistenia
PZP v čase vzniku škody na batožine (teda v čase dopravnej nehody) v KOOPERATIVE. Oprávnená osoba
má nárok na poistné plnenie iba počas trvania poistného obdobia, ktorého začiatok je od 01.01.2015 do
31.12.2015.
V prípade uplatnenia nároku podľa tohto verejného prísľubu je poškodená osoba povinná postupovať v súlade
s povinnosťami, ktoré má voči KOOPERATIVE poistník (poistená osoba).
V Bratislave dňa 17.10.2014
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