
Príloha č. 1 
k Rámcovej dohode č. RD – 07/2018 pre poistenie motorových vozidiel a pre poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

 

 

Ročné sadzby poistenia za jednotlivé poistné riziká – II. časť 

 

 

1. Ročné sadzby poistného pre poistenie motorových vozidiel (kasko) a poistenia osôb 

prepravovaných  v motorových vozidlách 

 

 

Tabuľka č.2 

 

 

2. Ročné sadzby poistného pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) 

 

 

Tabuľka č. 3 – PZP 

Popis vozidla 
Roč. poistné 

     v € (Eur) 

za 1 vozidlo 

a) jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka s hmotnosťou 

do 400 kg so zdvihovým objemom valcov: 
--- 

1. do 50 cm3 vrátane 32,00 

2. nad 50 cm3 do 350 cm3 vrátane 43,00 

3. nad 350 cm3 76,00 

b) osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a  pojazdný 

pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg, motorová 

trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400  kg, so zdvihovým 

objemom valcov: 

--- 

1. do 1 300 cm3 vrátane alebo na elektrický pohon 89,00 

2.a) nad 1 300 cm3 do 1 400 cm3 vrátane 107,00 

 
Poistné riziká 

Ročná sadzba 

poistenia 
Jednotka 

2.1. 
Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a  

krádeže osobných motorových vozidiel 
2,20 %  (percento) 

2.2. 
Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže 

nákladných motorových vozidiel a autobusov 
1,90 %  (percento) 

2.3. 
Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a  

krádeže pracovných strojov a prívesných zariadení 
1,90 %  (percento) 

2.4. 
Poistenie osôb prepravovaných v osobnom 

motorovom vozidle (ročná sadzba pre 1 sedadlo)           
32,00 € (Eur) 

2.5. 
Poistenie osôb prepravovaných v nákladnom 

motorovom vozidle (ročná sadzba pre 1 sedadlo) 
25,00 € (Eur) 



2.b) nad 1 400 cm3 do 1 800 cm3 vrátane 114,00 

3.a) nad 1 800 cm3 do 1 900 cm3 vrátane 123,00 

3.b) nad 1 900 cm3 do 2 500 cm3 vrátane 157,00 

4. nad 2 500 cm3 179,00 

c) obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg 146,00 

d) sanitný automobil, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba 

poistného   
108,00 

e) automobily banskej a vodnej záchrannej služby trvale vybavené 

špeciálnymi prístrojmi na záchranu života a zásahové vozidlá 

jednotiek požiarnej ochrany, ak nie je podľa písm. b) ustanovená 

nižšia sadzba poistného 

134,00 

f)  ťahač návesov 1685,00 

g) ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s EČV s celkovou 

hmotnosťou 
--- 

1. od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane 529,00 

2. nad 12 000 kg 635,00 

h) poľnohospodársky alebo lesný traktor, motorové vozidlo používané   

výlučne na prevoz včelstiev s EČV,  pojazdný pracovný stroj bez 

EČV alebo vysokozdvižný vozík 

42,00 

i)  motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor alebo 

traktor, ktorému sa EČV neprideľuje 
24,00 

j) autobus určený na prevádzku iba v mestskej hromadnej doprave a 

trolejbus 
--- 

1. autobus 217,00 

2. trolejbus 196,00 

k) ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou --- 

1. do 5 000 kg vrátane 532,00 

2. nad 5 000 kg 637,00 

l) prípojné vozidlo --- 

1. určené na ťahanie motorovými vozidlami s výnimkou motorových 

vozidiel uvedených v písm. a) a i) 
--- 

1.1 s celkovou hmotnosťou do 750 kg vrátane 21,00 

1.2 s celkovou hmotnosťou nad 750 kg 26,00 

2. určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v písm.f) - náves 89,00 

 

 

 

 

 

 

 



3. Predpokladaná hodnota zákazky 

    Predpokladaná hodnota všetkých zákaziek uzatvorených na základe podmienok   

stanovených v tejto RD počas jej platnosti je od  109.521,90 Eur do 121.110,30 Eur. 

 

 

 
V Dunajskej Strede dňa ........................ 2018               V Nitre, dňa 24.9.2018 

 

 

 

 

 

 

 ..................................................................                         ........................................................... 

                         poistník                                                                           poisťovňa 

 

 

 

 

 

                                                                                            ...........................................................                                                       

poisťovňa 

 

 


