Verejný prísľub
spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group na rozšírenie poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla o krytie úrazu vodiča a členov posádky poisteného motorového
vozidla.
Spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava,
IČO: 31 595 545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.3345/B (ďalej len
„KOMUNÁLNA“) adresuje touto formou v súlade s § 850 Občianskeho zákonníka všetkým fyzickým a právnickým
osobám, ktoré s ňou majú uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej
len „poistený klient“), ktorého začiatok poistného obdobia, resp. výročný dátum obnovy je v roku 2018
(t. j. od 01.01.2018 do 31.12.2018) a všetkým osobám, tvoriacim posádku poisteného motorového vozidla v čase
poistnej udalosti - dopravnej nehody vrátane vodiča (ďalej len „oprávnené osoby“) tento verejný prísľub na
poskytnutie poistného plnenia v prípade úrazu vodiča - škodcu a členov posádky poisteného motorového
vozidla, ktoré spôsobilo nehodu (ďalej len „VPú“),a to za nasledovných podmienok:
(i)
poistený klient má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej
len „PZP“), ktorého začiatok poistného obdobia, resp. výročný dátum obnovy je v roku 2018 (t. j. od 01.01.2018
do 31.12.2018), s ročným predpisom poistného vo výške rovnajúcej sa alebo vyššej ako poistné pre získanie VPú
stanovené KOMUNÁLNOU pre príslušnú kategóriu poisteného motorového vozidla, aktuálne platné v čase
začiatku poistného obdobia, resp. v čase výročného dátumu obnovy; informácia o aktuálne platnej výške
poistného pre získanie VPú pre jednotlivé kategórie motorových vozidiel je dostupná na organizačných zložkách
KOMUNÁLNEJ; KOMUNÁLNA si vyhradzuje právo na zmenu výšky aktuálne platného poistného pre získanie
VPú kedykoľvek bez udania dôvodu,
(ii)
za oprávnené osoby, ktorým sa týmto verejným prísľubom poskytuje náhrada škody spôsobenej úrazom nezávisle
od zákonných nárokov na krytie škôd na zdraví 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 zranený vodič a zranené osoby tvoriace
posádku motorového vozidla, na prevádzku ktorého sa vzťahuje PZP a ktorého je poistený klient držiteľom, pričom
posádkou motorového vozidla sa rozumie posádka vozidla, ktoré spôsobilo nehodu (škodca), teda posádka
poistenej osoby,
(iii) plnenie v prípade vzniku škody bude poskytnuté do výšky poistnej sumy 3 320 EUR za jednu a všetky poistné
udalosti v priebehu poistného obdobia pre každé jedno sedadlo a jednu poškodenú osobu,
(iv) za vznik nároku na poistné plnenie sa považuje úraz vodiča a členov posádky motorového vozidla spôsobom
uvedeným nižšie, pričom ku vzniku škody musí dôjsť v období trvania zmluvného vzťahu o PZP s KOMUNÁLNOU
a súčasne ku škode dôjde v poistnom období, ktorého začiatok, resp. výročný dátum obnovy je v roku 2018
(t. j. od 01.01.2018 do 31.12.2018) za súčasného splnenia podmienky podľa bodu (i) a za podmienky, že poistený
klient má v potvrdení o poistení alebo v poistke pre príslušné poistné obdobie na základe splnenia podmienky
podľa bodu (i) potvrdený nárok na poistné plnenie z tohto verejného prísľubu, ako aj za podmienky, že poistník
v čase vzniku udalosti, z ktorej by inak vznikol nárok na plnenie v zmysle tohto verejného prísľubu nie je
v omeškaní s platením poistného za PZP a nárok na plnenie vzniká za udalosti, ku ktorým dôjde odo dňa
nasledujúceho po zaplatení poistného za aktuálne poistné obdobie. Pre vznik nároku na plnenie musí byť splnená
aj podmienka, že motorové vozidlo je riadne prihlásené do evidencie vozidiel v SR so zápisom poisteného ako
držiteľa motorového vozidla,
(v) pri výpočte výšky plnenia za škody spôsobené úrazom a za splnenia tu uvedených podmienok KOMUNÁLNA
vychádza z právnych predpisov platných v čase vzniku škody, ako aj z ustanovení Všeobecných poistných
podmienok pre úrazové poistenie (ďalej len „VPP 1000-4“) a zo Zmluvných dojednaní pre rozšírenie povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v spojitosti s Verejným
prísľubom o úrazové poistenie osôb uvedených v bode (ii), ktoré sú prepravované motorovým vozidlom (ďalej len
„ZD VPU-2“), účinných v čase vzniku poistnej udalosti (úrazu); tieto sú verejne prístupné na obchodných miestach
a zastúpeniach KOMUNÁLNEJ,
(vi) na PZP uzavreté na zvláštne evidenčné čísla obsahujúce písmeno „V“, „C“ (s výnimkou vozidiel používaných na
poľnohospodárske alebo lesné práce (tzv. „podomácky vyrobené traktory alebo vlečky“), ktorým bolo na zmysle
§ 127 ods. 12 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov pridelené zvláštne
evidenčné číslo obsahujúce písmeno „C“) a „M“ sa tento verejný prísľub nevzťahuje,
(vii) KOMUNÁLNA nie je povinná a ani 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 bodu (v) (príslušné VPP); ustanovenia zákona
o PZP na poskytnutie náhrady škody tým nie sú dotknuté.
Tento verejný prísľub je účinný voči vopred neobmedzenému počtu osôb s uzavretým PZP, pre poistné obdobie, ktorého
začiatok, resp. výročný dátum obnovy je od 01.01.2018 do 31.12.2018 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, ktoré utrpia úraz v poistnom období, ktorého začiatok, resp. výročný dátum obnovy je v roku
2018 (t. j. od 01.01.2018 do 31.12.2018) za súčasného trvania poistenia PZP v čase vzniku úrazu (teda v čase
dopravnej nehody) v KOMUNALNEJ.
V prípade uplatnenia nároku podľa tohto verejného prísľubu je poškodená osoba povinná postupovať v súlade
s povinnosťami, ktoré má voči KOMUNALNEJ poistník (poistený klient).
V Bratislave, dňa 16.10.2017
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