
Verejný obstarávateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku

Časť 3 predmetu zákazky - Poistenie osobných automobilov (Povinné zmluvné poistenie PZP, Havarijne poistenie HP) 

Príloha 3, pre časť 3 - Definovanie poistných rizík,  rozsah podmienok poistného  plnenia (POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE, HAVARIJNE POISTENIE)

Produkt P.č. Opis poistných rizík, rozsah podmienok poistného plnenia a ostatné podmienky 

1 Územná platnosť poistenia: územie SK/CZ, alebo Európa (geografické územie), viď Formulár 2c

2 Spoluúčasť  pre poistenie vozidiel je 0 %;

3 Pri škode na zdraví alebo usmrtením je výška poistného plnenia min. 5 000 000, - EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;

4 Pri vecnej škode a ušlom zisku je výška poistného plnenia min. 1 000 000, - EUR bez ohľadu na počet poškodených;

5
Úrazové poistenie posádky a vodiča  v cene (PZP) do min. výšky 3 300 eur  za jednu a všetky  poistné udalosti  v priebehu poistného obdobia

 pre jednu poškodenú osobu;

6 V prípade totálnej škody na vozidle, preplatenie celej hodnoty vozidla v čase nehody;

7 Platba poistného: 1 x ročne;

8 V rámci produktu (PZP) poskytnutie aj krytia škôd, ktoré vzniknú na vlastnom vozidle držiteľa v dôsledku živelnej udalosti;

9 Renomované asistenčné služby v prípade poistnej udalosti v cene poistenia;

10 Kvalitná likvidačná služba

1 Územná platnosť poistenia: územie SK/CZ, alebo Európa (geografické územie), viď Formulár 2c

2 Spoluúčasť pre poistenie vozidiel je 5 %, min. 170,- EUR vrátane krádeže vozidla;

3 Základné poistenie
A- poškodenie, zničenie motorového vozidla alebo obvyklej výbavy akoukoľvek poistnou udalosťou;
B-krádež, lúpež, poškodenie, zničenie motorového vozidla alebo obvyklej výbavy akoukoľvek náhodnou poistnou udalosťou;
Doplnkové poistenie
Poistenie čelného skla - viď. Podľa Prílohy č. 3

4 Úrazové poistenie

poistenie pre prípad smrti následkom úrazu do sumy min. 6 500,- EUR;
poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu do sumy  min. 13 000 EUR;

5 Platba poistného: 1 x ročne

6 Poskytovanie asistenčných služieb ku každému poistenému motorovému vozidlu.

7 Kvalitná likvidačná služba
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