
Štruktúra údajov

Internal#

Názov stĺpca Význam stĺpca Príklad vyplnenia

FPZ Číslo flotilovej poistnej zmluvy

CISPRIH Číslo prihlášky - poradové číslo 

DATZP

Začiatok poistenia - uvedie sa presný dátum začiatku Moje auto – KASKO poistenia v 

tvare dd.mm.yyyy
01.03.2014

POISTNIK IČO alebo rodné číslo poistníka 31321111

POISTENY IČO alebo rodné číslo poisteného 31321111

PLATCA IČO platcu 31321111

VINKULACIA

IČO alebo rodné číslo subjektu bez lomítka a medzier; uvedie sa, ak poistník žiada 

poistné plnenie z modulu poistného krytia vinkulovať v prospech príslušného subjektu

GAP_VINKULACIA

IČO subjektu; uvedie sa, ak poistník žiada poistné plnenie z pripoistenia finančnej straty 

vinkulovať v prospech príslušného subjektu

Vozidlo KODVOZ Uvedie sa kód vozidla zo sadzobníka (podľa výrobnej značky, príp. modelu) 099

SPZ
Evidenčné číslo / EČ - uvedie sa evidenčné číslo vozidla bez medzier a bez pomlčiek BL256GZ

ROKVYR Rok výroby - uvedie sa údaj podľa OE 2014

ZNACKA Továrenská značka - uvedie sa údaj podľa OE ŠKODA

MODEL Obchodný názov, typ, variant, verzia - uvedie sa podľa OE úplný slovný a/alebo číselný 

názov pridelený vozidlu
OCTAVIA ELEGANCE

VYKMOT Výkon motora - uvedie sa údaj podľa OE 74

POCSED Počet miest na sedenie - uvedie sa podľa OE 5

CISMOT
Výrobné číslo motora - uvedie sa údaj podľa OE bez pomlčiek, lomítiek, medzier, bodiek CAYCG14666

FARBA Uvedie sa farba vozidla podľa OE MODRÁ
ZDVIH Zdvihový objem valcov v cm

3 
- uvedie sa podľa OE 1899

CISTP Číslo osvedčenia o evidencii (TP) - uvedie sa bez medzier NA116951

VIN

Výrobné číslo podvozku - uvedie sa údaj podľa OE bez pomlčiek, lomítiek, medzier, 

bodiek

TMBEGF613W081444

11

HMOTNOST Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg) - uvedie sa podľa OE 1699

MECHZAB

Vozidlo je vybavené určeným mechanickýn zabezpečovacím zariadením, A = áno, N = 

nie N

ALARM Vozidlo je vybavené elektronickým poplachovým systémom (autoalarm), A = áno, N = nie A

IMM Vozidlo je vybavené imobilizérom, A = áno, N = nie A

ECR Vozidlo je vybavené elektronickým vyhľadávacím systémom, A = áno, N = nie N

POJSUMA

Poistná suma (cena) vozidla v EUR určená poistníkom, uvedie sa bez medzier so 

zaokrúhlením na 2 des. miesta 32500,00

MAXSUMA

Maximálna poistná suma v EUR, uvedie sa bez medzier so zaokrúhlením na 2 des. 

miesta 32500,00

PS_DPH ANO - uvedená poistná suma je s DPH, NIE - uvedená poistná suma je bez DPH ANO
URCPOJ Uvedie sa údaj, podľa čoho bola stanovená poistná suma vozidla: F = faktúra, C = cenník F
TARIFA Uvedie sa dojednaný modul poistného krytia, a to: BASIC, BASIC+, OPTIMAL alebo OPTIMAL+

SPOLPCT Výška spoluúčasti v % - uvedie sa spoluúčasť (napr.: 5, 10) 5

SPOLSK Výška spoluúčasti v EUR (napr.: 65, 150, 330) 65

PSSMRT Hodnota poistnej sumy v EUR na sedadlo pre poistenie pre prípad smrti následkom úrazu 10000

POISTSMRT Výška ročného poistného v EUR pre poistenie pre prípad smrti následkom úrazu 8,80

PSURAZ

Hodnota poistnej sumy v EUR na sedadlo pre poistenie pre prípad trvalých následkov 

úrazu 10000

POISTURAZ Výška ročného poistného v EUR pre poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu 8,80

PSHOSP

Hodnota poistnej sumy v EUR na sedadlo pre poistenie denného odškodného pri pobyte 

v nemocnici 5

POISTHOSP

Výška ročného poistného v EUR pre poistenie denného odškodného pri pobyte v 

nemocnici 6,80

PSHEAL

Hodnota poistnej sumy v EUR na sedadlo pre poistenie denného odškodného počas 

doby nevyhnutného liečenia 5

POISTHEAL

Výška ročného poistného v EUR pre poistenie denného odškodného počas doby 

nevyhnutného liečenia 26,24

FIXBALIK Úrazový balík A = áno dojednané, N = nie nedojednané N

VSETKYSED Všetky sedadlá  A = áno dojednané, N = nie nedojednané N

PSLUG Hodnota poistnej sumy v EUR pre pripoistenie batožiny 1200

POISTLUG Výška ročného poistného v EUR pre pripoistenie batožiny 48

PSNV Výška denného limitu prenájmu náhradného vozidla v EUR 50

DOBA_NV Počet dní prenájmu náhradného vozidla 5

POISTNV Ročné poistné v EUR za pripoistenie náhradného vozidla 50

PSCLS Poistná suma pre pripoistenie čelného skla v EUR 1000

POISTCLS Ročné poistné v EUR za pripoistenie čelného skla 25

STRETZVIERA  A = áno dojednané, N = nie nedojednané N

POISTZVIERA Ročné poistné v EUR za pripoistenie zrážky vozidla so zvieraťom

Územná platnosť 

poistenia PLATNOST Územná platnosť: SR = SR a ČR,  EU = Európa EU

Druh použitia 

vozidla

POUZITIE

Uvedie sa druh použitia vozidla podľa číselníka: 1 =  bežná prevádzka, 2 = vozidlo s 

právom prednostnej jazdy (s výstražným zariadením), 3 = vozidlo prevážajúce 

nebezpečný náklad, 4 = taxislužba, 5 = autopožičovňa 1

Poistné

POISTNE

Výška ročného poistného v EUR (ročné poistné za modul poistného krytia + ročné 

poistné za dojednané pripoistenia) 1438,26

ZLAVPOISTNE

Výška ročného poistného v EUR za modul poistného krytia a ročného poistného za 

dojednané pripoistenia po uplatnení flotilovej zľavy, s výnimkou jej uplatnenia v 

pripoistení finančnej straty!
1329,90

GAP_PLATNOST_D

O Pripoistenie finančnej straty, platnosť do - uvedie sa v tvare dd.mm.yyyy 28.02.2017

GAP_OC Obstarávacia cena vozidla v EUR pre pripoistenie finančnej straty 29800,00

GAP_SO_SPOL

A = poistenie finančnej straty s náhradou spoluúčasti, N = poistenie finančnej straty bez 

náhrady spoluúčasti N

GAP_POISTNE Ročné poistné v EUR pre pripoistenie finančnej straty 354,62

GAP_LEHOTNE Splátkové poistné v EUR pre pripoistenie finančnej straty 177,31

LEHOTNE

Výška výsledného splátkového poistného v EUR po zľave (r. 

"ZLAVPOISTNE"/dojednaná splatnosť); t. j. splatnosť ročná = 1, polročná = 2, štvrťročná 

= 4, mesačná = 12 664,95

CISR1 Získatelské číslo oprávneného zástupcu poisťovateľa na 1. pozícii 44000

CISLZ Číslo leasingovej zmluvy

DATKLZ Koniec leasingovej zmluvy - uvedie sa v tvare dd.mm.yyyy

ZLAVA Obchodná zľava v percentách (uvedie sa so znamienkom mínus) -10

POKYNY všetky hodnoty v EUR (poistná suma, spoluúčasť...) zadávať len v absolútnych číselných hodnotách bez bodiek, "EUR" a pod.

zaokrúhľovanie matematicky na 2 des. miesta

nezadávať žiadne pomlčky "-", lomítka "/", medzery, t. j. všetky údaje VIN, EČ, č. motora, č.  OE a pod. zadávať spolu  bez uvedených znakov (okrem modelu vozidla)

nezadávať žiadne komentáre a poznámky do tabuľky - používať povolený formát buniek

nezmazávať a nepridávať stĺpce do tabuľky, neupravovať názvy stĺpcov

Pripoistenie 

čelného skla 

poisteného vozidla 

(ak je dojednané)

Pripoistenie zrážky 

vozidla so 

zvieraťom (ak je 

Pripoistenie 

finančnej straty (ak 

je dojednané)

Zabezpečovacie 

zariadenie

Poistná suma a 

rozsah poistenia

Úrazové 

pripoistenie osôb 

vo vozidle (ak je 

dojednané)

Pripoistenie 

batožiny (ak je 

Úrazový balík (ak 

je dojednaný)

Pripoistenie 

náhradného 

vozidla (ak je 


