
A llianz
Slovenská poisťovňa

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 411 028 166

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla

Poistník:
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, SK - 010 26 Žilina 

* IČO: 00 397 563 
IČ DPH: SK2020677824
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 
ako verejná vysoká škola

Poistený:
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, SK - 010 26 Žilina 
IČO: 00 397 563 
IČ DPH: SK2020677824
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 
ako verejná vysoká škola

Poisťovateľ:
Allianz -  Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1 
IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
DIČ: 2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obeh. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.



A llianz (fij)
Slovenská poisťovňa

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 411 028 166
ktorým sa do zoznamu v predmete poistenia dopĺňa ďalšie lietadlo 
a účtuje za to osobitné poistné, čím sa pôvodná poistná zmluva a jej 
neskorší dodatok upravujú nasledovne:
(ostatné dojednania poistnej zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené)

Typ poistenia: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla
Poistník: žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, SK - 010 26 Žilina 
IČO: 00 397 563 
IČ DPH: SK2020677824
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov ako verejná vysoká škola

Poistený: žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, SK - 010 26 Žilina 
IČO: 00 397 563 
IČ DPH: SK2020677824
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov ako verejná vysoká škola

Poisťovateľ Allianz -  Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1 
IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
DIČ:2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obeh. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

Poistné
podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou lietadla (ďalej aj VPP-LZ) s účinnosťou od 01.04.2009, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy. Poistenie je v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) 
č. 285/2010 zo 6.apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 785/2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel.

Poistná doba. kačiatok poistenia: Začiatok účinnosti zmeny: Koniec poistenia:
01.01.2021 01.09.2021 31.12.2021
00:00 h 00:00 h 24:00 h
Poistná zmluva je dojednaná na dobu určitú.

Územná
platnosť

poistenia: 1. Slovenská a Česká republika pre predmet č. 1 - 6 a 11
2. Európa s vylúčením Ukrajiny pre predmet č. 7 -10 
Zoznam predmetov je uvedený nižšie.

Predmet
poistenia: Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla

Pol.č. Typ lietadla Registrová značka MTOW v kg 'Poistná suma v SDR

1 Z -42 O M - JSN 970 1 500 000

2 Z -242 OM - LWA 1 090 3 000 000

3 Z -242 OM - LWB 1 090 3 000 000

4 Z - 142 OM - MNX 1 090 3 000 000

5 Z -43 OM - KOZ 1 350 3 000 000

6 Z -43 OM - LOW 1 350 3 000 000

7 PA 34 OM - UTC 1 999 3 000 000

8 PA 34 OM -ALA 1 999 3 000 000

9 PA 28 OM - DCR 1 315 3 000 000

10 DA 42 OM - LWC 1 700 3 000 000

11 Viper SD-4 RTC OM - SNY 600 1 500 000

*  Poistná suma ako maximálna hranica poistného plnenia pre jednu a všetky škody, kryté touto poistnou 
zmluvou, na zdraví a/alebo na veci.

Underwriter: Ing. Filip Celder, odbor korporátnych rizík 411 028 166
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Spoluúčasť:

Rozsah
poistenia:

Zmluvné
dojednania:

Účel použitia 
lietadiel:

Jednorazový 
doplatok 

poistného 
s daňou na 

úhradu za tento 
dodatok:

Záverečné
ustanovenia:

Prílohy:

A llianz (flj)
Slovenská poisťovňa

nie je dojednaná

Poistenie je dojednané v rozsahu čl. 3, ods. 1, písm. a) VPP-LZ a dojednaní uvedených v tejto poistnej 
zmluve - škoda spôsobená tretej osobe.

V zmysle čl. 3, ods. 8 VPP-LZ sa toto poistenie vzťahuje aj na riziko vojny, únosu a podobných rizík, 
vylúčených v čl. 4, ods. 1 písm. a) VPP-LZ.

výcvikové lety, letecké práce (konkr. kalibračné lety pozemných navigačných zariadení, letecké 
snímkovanie)

86,90 EUR

1. Túto poistnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Spôsoby zániku poistenia dojednaného v tejto poistnej zmluve upravujú VPP-LZ.
3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto poistnej 

zmluve sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto poistnej zmluvy 
podstatnú.

4. Poistník uzatvára poistnú zmluvu vo vlastnom mene.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť 

ostatných ustanovení.
6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju 

dobrovoľne podpísali.
7. Tento dodatok k poistnej zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve 

a poisťovateľ dve vyhotovenia
8. Poistník je povinný tento dodatok k poistnej zmluve akceptovať do 30 dní od dátumu jeho vystavenia 

poisťovateľom, uvedeným nižšie. Za deň akceptovania dodatku k poistnej zmluve sa považuje deň 
preukázateľného doručenia jedného jeho oboma stranami podpísaného vyhotovenia poisťovateľovi 
alebo dátum pripísania predpísaného poistného na bankový účet poisťovateľa. V prípade nesplnenia 
si tejto povinnosti sa tento dodatok k poistnej zmluve považuje za neuzavretý a návrh poistenia stráca 
platnosť. V prípade, že vyššie uvedenú lehotu nie je z objektívnych príčin možné zo strany poistníka 
dodržať, je možné ju po písomnom potvrdení zo strany poisťovateľa predĺžiť (aj emailovou formou).

9. Poistník prehlasuje, že si je vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane 
peňažného plnenia v zmysle §32 zákona č. 186/2009 Z. z. Cena je stanovená v zmysle Zákona NR 
SR č. 18/1996 Z. z..

10. Poisťovateľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre 
podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo 
zodpovednosti za škodu, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ 
by
(i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo
(ii) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo
(iii) takéto poistné alebo iné plnenie alebo iná výhoda
poisťovateľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí 
Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo 
predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by 
takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej 
sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.

- Vyúčtovanie k dodatku č. 2 poistnej zmluvy;
- Certifikát.

» VPP-LZ a Oznámenie o spracúvaní osobných údajov, v prílohe pôvodnej poistnej zmluvy, ostávajú
naďalej v platnosti.

Underwriter: Ing. Filip Celder, odbor korporátnych rizík 411 028 166
2 /3



A llianz (fij)
Slovenská poisťovňa

Spracúvanie
osobných

údajov: Svojim podpisom potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie vyplývajúce z platných právnych
predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov v dokumente Oznámenie o spracúvaní osobných 
údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy. Uvedené informácie sú v úplnom znení 
uvedené na webovom síd!e poisťovateľa. Pre prípad, že som uviedol osobné údaje inej osoby zároveň 
potvrdzujem, že táto osoba mi ude ila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných 
údajov poisťovateľom na účety podľa platného zákona o poisťovníctve a som si vedomý toho. že som 
povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponujem uvedeným písomným 
súhlasom tejto osoby

V Bratislave dňa 24 08.2021

------2 -X -=—  ------Y-....... —

podpis a pečiatka poisťovateľa
Ing. Vladislav Tajcnár

senior underwriter 
odbor korporátnych rizík

Ing. Ružena Radičová
senior underwriter 

odbor korporátnych rizík
Allianz -  Slovenská poisťovňa a.s.

Funkcia:

Číslo OP:

Adresa:

Underwriter: Ing. Filip Celder, odbor korporátnych rizík 411 028 166
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A llianz ®
Slovenská poisťovňa

Vyúčtovanie k dodatku č. 2 poistnej zmluvy č. 411 028 166
Poistník: Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, SK - 010 26 Žilina 
IČO: 00 397 563 
IČ DPH: SK2020677824
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov ako verejná vysoká škola

Poistné obdobie: 01.09.2021 -  31.12.2021

Pol.č. Predmet poistenia
Zodpovednosť za škodu spôsobenú 
prevádzkou lietadla:

Poistené riziko Poistná suma 
(SDR)

Poistné s daňou 
/1  rok (EUR)

1 Z -42,  O M - J S N 1 500 000 260,00

2 Z - 242, OM - LWA 3 000 000 315,00

3 Z - 242, OM - LWB 3 000 000 315,00

4 Z - 142, O M - L N U 3 000 000 315,00

5 Z - 43, OM - KOZ
Zodpovednosť za škodu 
spôsobenú tretej osobe

3 000 000 315,00

6 Z - 43, OM - LOW 3 000 000 315,00

7 PA 34, OM - UTC 3 000 000 430,00

8 PA 34, OM - ALA 3 000 000 430,00

9 PA 28, OM - DCR 3 000 000 380,00

10 DA 42, OM - LWC 3 000 000 380,00

11 Viper SD-4 RTC, OM - SNY 1 500 000 260,00

Jednorazové poistné (doplatok za dodatok č. 2) 
+ daň z poistenia*: 80,46 EUR + 6,44 EUR

Jednorazové poistné (doplatok za dodatok č. 2) 
s daňou na úhradu: 86,90 EUR

Jednorazové poistné s daňou za poistné obdobie celkom: 3 715,00 EUR

*  Daň z poistenia je  vypočítaná vo výške 8% v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

Jednorazové poistné (doplatok) s daňou je splatné najneskôr do 10.09.2021 na naše bankové 
spojenie:

Allianz -  Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 
Tatra banka. a.s.. Hodžovo nám. 3. 811 06 Bratislava,
Číslo účtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702. Blč: TATRSKBX 
Konštantný symbol: 3558 
Variabilný symbol: 411 028 166

r

podpis a pečiatka poistníka podpis a pečiatka poisťovateľa


