
 
 
 

 

život 5 000 000 € 

majetok 1 000 000 € 

Skupina  Partner 

a) jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka 
    s hmotnosťou do 400 kg so zdvihovým objemom valcov: 

SA1 32,30 € 
SA2 45,05 € 

3. nad 350 cm 3 SA3 77,35 € 

b) osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automo- 
     bil 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 cm 3  vrátane alebo na elektrický pohon SB1   73,95 € 
2.a) nad 1 300 cm 3  do 1 400 cm 3  vrátane SB2 - a)   97,75 € 
2.b) nad 1 400 cm 3  do 1 800 cm 3  vrátane SB2 - b) 104,55 € 
3.a) nad 1 800 cm 3  do 1 900 cm 3  vrátane SB3 - a) 112,20 € 
3.b) nad 1 900 cm 3  do 2 500 cm 3  vrátane SB3 - b) 135,15 € 
4. nad 2 500 cm 3 SB4  155,55 € 

c) obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg SC 141,95 € 

d) sanitný automobil, ak nie je podľa písm. b) ustanovená 
     nižšia sadzba poistného SD 104,55 € 

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 SE 130,05 € 

f)  ťahač návesov SF  867,00 € 

g) ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s EČV 
     s celkovou hmotnosťou 
1. od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane SG1 499,80 € 
2. nad 12 000 kg SG2 601,80 € 

h) poľnohospodársky alebo lesný traktor, motorové 
    vozidlo používané výlučne na prevoz včelstiev s EČV, 
    pojazdný pracovný stroj bez EČV,  
    pojazdný pracovný stroj s prideleným zvláštnym EČV  
    obsahujúcim písm. "Z"  alebo vysokozdvižný  vozík SH 40,80 € 

i) motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný 
   traktor alebo traktor, ktorému sa EČV neprideľuje SI 22,95 € 

j) autobus určený na prevádzku iba v mestskej 
    hromadnej doprave a trolejbus 
1. autobus SJ1 204,00 € 
2. trolejbus  SJ2 180,20 € 

k) ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou 
1. do 5 000 kg vrátane SK1 499,80 € 
2. nad 5 000 kg  SK2 601,80 € 

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 SL11 17,85 € 
1.2 s celkovou hmotnosťou nad 750 kg SL12 22,95 € 
2. určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v písm.f)-náves SL2 76,50 € 

2. nad 50 cm 3  do 350 cm 3  vrátane 

LIMITY POISTNÉHO PLNENIA 
Základné krytie 

pre škodu na zdraví alebo usmrtením, 
pre vecnú škodu, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia 
Poistné platené 

1. do 50 cm 3  vrátane 


