
Sadzobník povinného zmluvného poistenia pre členov odborového zväzu hasičov a ich rodinných príslušníkov

za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Limit poistného plnenia :            - 5 mil.náhrada škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení

                                                   - 1 mil. náhrada vecných škôd a ušlého zisku

Č. r. Druh vozidla Objem motora Kód vozidla
Ročné poistné 

(EUR)

1 Motocykel so zdvihovým objemom do 50 ccm vrátane alebo na elektrický pohon M1 18,32

2 nad 50 ccm do 350 ccm vrátane M2 34,72

3 nad 350 ccm M3 48,84

4 Motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou do 50 ccm vrátane alebo na elektrický pohon TRO1 17,70

5 do 400 kg so zdvihovým objemom valcov nad 50 ccm do 350 ccm vrátane TRO2 22,15

6 nad 350 ccm TRO3 57,24

7 Motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon TRO4 66,29

8 nad 400 kg so zdvihovým objemom valcov nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane TRO5 120,22

9 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane TRO6 158,07

10 nad 2500 ccm TRO7 225,22 24 mes. bezškodový priebeh

Č. r. Druh vozidla Objem motora Prvé poistné ÁNO NIE

11 Osobný automobil s celkovou hmotnosťou do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon OA1 58,30 55,39 61,22

12 do 3500 kg so zdvihovým objemom valcov nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane OA2 73,15 69,49 76,81

13 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane OA3 108,80 102,93 113,77

14 nad 2500 ccm OA4 129,80 123,31 136,29

15 Dodávkový a malý nákladný automobil s do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon MNA1 60,50 57,48 63,53

16 celkovou hmotnosťou do 3500 kg so nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane MNA2 80,30 76,29 84,32

17 zdvihovým objemom valcov nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane MNA3 108,35 102,93 113,70

18 nad 2500 ccm MNA4 129,80 123,31 136,29

19 Nákladný automobil s celkovou hmotnosťou od 3500 kg do 12000 kg vrátane NA1 218,91

20 nad 12000 kg NA2 284,65

21 Ťahač návesov T 1356,93

22 Špeciálny automobil s celkovou do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon SA1 44,93

23 hmotnosťou do 3500 kg so zdvihovým nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane SA2 81,50

24 objemom valcov nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane SA3 107,75

25 nad 2500 ccm SA4 139,87

26 Špeciálny automobil s celkovou od 3500 kg do 12000 kg vrátane SA5 201,26

27 hmotnosťou nad 12000 kg SA6 333,57

28 Pojazdný pracovný stroj s celkovou do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon ST1 29,86

29 hmotnosťou do 3500 kg so zdvihovým nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane ST2 37,22

30 objemom valcov nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane ST3 77,56

31 nad 2500 ccm ST4 167,85

32 Pojazdný pracovný stroj s evidenčným od 3500 kg do 12000 kg vrátane ST5 226,46

33 číslom s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg ST6 318,56

34 Pojazdný pracovný stroj bez evidenčného čísla, pojazdný pracovný stroj a snežný skúter so zvláštnym ST7 35,15

 evidenčným číslom “Z”

35 Obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg O 82,93

36 Sanitný automobil do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon S1 84,13

37 nad 1300 ccm S2 164,50

38 Automobily banskej a vodnej záchrannej služby do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon ZS1 92,89

trvale vybavené špeciálnymi prístrojmi na 

39 záchranu života a zásahové vozidlá jednotiek nad 1300 ccm ZS2 99,59

požiarnej ochrany

40 Ostatné automobily s evidenčným číslom s od 3500 kg do 12000 kg vrátane OST1 405,55

41 celkovou hmotnosťou nad 12000 kg OST2 534,59

42 Poľnohospodársky alebo lesný traktor s evidenčným číslom motorové vozidlo požívané výlučne na TR1 30,79

prevoz včelstiev s evidenčným číslom

43 Traktor, motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor bez evidenčného čísla TR2 38,22

44 Autobus len pre MHD ABM 618,86

45 Trolejbus TS 774,50

46 Ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou do 5000 kg vrátane AB1 254,71

47 nad 5000 kg AB2 423,94

48 Prípojné vozidlo určené na ťahaniemotorovými do 750 kg vrátane PV1 10,09

vozidlami s výnimkou motorových vozidiel 

49 uvedených v riadkoch 1-6, 21 a 43 s celkovou nad 750 kg PV2 18,02

hmotnosťou

50 Prípojné vozidlo - náves určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v riadku 21 PV3 68,78

51 Prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v riadkoch 1-6 a 43PV4 Poistné je zahrnuté v sadzbách 

za tieto motorové vozidlá

Poznámka: 

Ku každému flotilovému poisteniu sa pre dvojstopové motorové vozidlá (kategórie OA1 – OA4, MNA1 –  MNA4, S1, S2, SA1 – SA4, ST1 – ST4, ZS1, ZS2)

s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3 500 kg poskytujú asistenčné služby zdarma.


