
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s .

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

PONUKA

Obchodný názov poisteného a jeho sídlo podľa výpisu z registra: LERMAS o.z. Členovia Modelársky klub 

Pri Rajčianke 49 LERMAS o.z.Individuálny člen 

010 01 Žilina Čestný člen 

IČO:

% min. v EUR

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vrátane ušlého zisku, nákladov právneho zastúpenia, 

škôd z vlastníctva nehnuteľnosti

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z titulu organizovania verejného športového 

podujatia - sublimit

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú na životnom prostredí, ak ku škode došlo v 

dôsledku náhlej neočakávanej poruchy ochranného zariadenia - sublimit

Pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na veciach, ktoré poistený prevzal za účelom 

spracovania, opravy, úpravy, predaja, úschovy, uskladnenia alebo poskytnutia odbornej pomoci bez 

škôd na motorovom vozidle - sublimit

10 000,00 50,00 96,00

Krížová zodpovednosť - sublimit 10 000,00 50,00 290,00

Nadzemné vedenia - sublimit 10 000,00 50,00 279,00

Pripoistenie regresov zdravotných a Sociálnej poisťovne - sublimit 10 000,00 50,00 48,00

Kód: 2625, 3307                                                                               Obrat:             EUR Spolu: 2 569,88

Počet členov počet všetkých individuálnych členov , členov v modelárských kluboch a četných členov PS Počet členov Spoluúčať Poistné/člen

170 000 800 50 1 681,88 2,10 

Poistenie sa vzťahuje aj na členov LERMAS o.z.: 170 000 850 50 1 727,72 2,03 

Modelársky klub 170 000 900 50 1 772,09 1,97 

Individuálny člen 170 000 950 50 1 815,11 1,91 

Čestný člen 170 000 1 000 50 1 856,88 1,86 

170 000 1 050 50 1 897,51 1,81 

170 000 1 100 50 1 937,07 1,76 

Poistenie sa dojednáva na zúčtovací režim s poistným podľa počtu poistených členov. 170 000 1 150 50 1 975,65 1,72 

170 000 1 200 50 2 013,31 1,68 

Pre poistenie platia VPP ZP 606 pre poistenie zodpovednosti za škodu

Pre poistenie platia OPP OV 206 pre poistenie veci (veci prevzaté podľa VPP ZP 606 čl. XII ods. 14) pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu.

Poistený je povinný uložiť a zabezpečiť prevzaté veci podľa ich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečenie zodpovedalo predpísaným spôsobom zabezpečenia

v zmysle OPP OV 206 a zmluvných dojednaní - spôsoby zabezpečenia (ZD SZ).

Krížová zodpovednosť - zodpovednosť poistených subjektov, ktoré sa podieľajú na poistenej činnosti poisteného, za škody, ktoré si spôsobia vzájomne. Na poškodený subjekt sa pritom

hľadí tak, ako by bol treťou stranou.

50,00   1 856,88

Spoluúčasť v EUR Ročné poistné 

v EUR
Riziko

Zodpovednosť 

za škodu

Svet bez 

USA a 

Kanady

Poistná suma v EURPredmet poistenia

Územná 

platnosť 

poistenia

170 000,00

 



Poistená leteckomodelárska a raketomodelárska činnosť - modely do 20 kg

činnosť: činnosť pri stavbe modelov (práca v kluboch)

tréning

Vykonávanie ukážok, propagačných činností modelárskej odbornosti

organizovanie verejného športového podujatia (súťaže)

Účasť na športovom podujatí organizovanom LERMAS o.z.:

Pripoistenie zahraničného účastníka (ak o to požiada a ZMOS pošle poisťovni zoznam 24 hod. pred začiatkom podujatia): 10 EUR / osoba

Pripoistenie nečlenov o.z.  a juniorov do veku 18 rokov (ak o to požiada a ZMOS pošle poisťovni zoznam 24 hod. pred začiatkom podujatia): 10 EUR / osoba

Výluky z poistenia:

viď. VPP ZP 606

viď. OPP OV 206

činnosť nečlenov o.z.  a juniorov do veku 18 rokov

akákoľvek zmluvná zodpovednosť presahúca zákonnú zodpovednosť

profesijná zodpovednosť

škody spôsobené vadným výrobkom vrátane stiahnutia výrobku z trhu

Poistenie sa nevzťahuje škody spôsobené v dôsledku nedodržania povolenej výšky a povoleného doletu stanovených právnymi predpismi.

V Bratislave, dňa: 09.10.2017

Ing. Milan Horváth

2999999807

Úsek neživotného poistenia

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

týmto návrhom viazaná do 30 dní odo dňa vystavenia ponuky.

Táto ponuka predstavuje návrh na uzavretie poistnej zmluvy v zmysle § 792 Občianskeho zákonníka. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group je    




