NÁVRH KOMUNÁLNEJ POISŤOVNE, A.S. VIENNA INSURANCE GROUP NA
UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla
Číslo návrhu PZ: 1049040826
Číslo získateľa: 1009666591 / 186
Dátum uzatvorenia návrhu zmluvy: 04.12.2015 10:51
POISŤOVATEĽ
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B
POISTNÍK, VLASTNÍK, DRŽITEĽ
Obec Jakubova Voľa
Jakubova Voľa 67, 08256 Pečovská Nová Ves
IČO: 00327174
Email: obec@jakubovavola.sk
Tel.: 051/4583290
VOZIDLO
Značka:
Typ / Variant / Model:
ŠPZ (evidenčné číslo):
Druh vozidla:
Účel použitia:
Palivo:
Zdvihový objem valcov:
Výkon motora:
Rok výroby:
Prevádzková hmotnosť:
Najväčšia prípustná celková hmotnosť:
Farba:
Počet miest:
Dátum prvej evidencie v SR:
Číslo osvedčenia o evidencii (TP):
Číslo motora:
VIN:

AVIA
A30K
SB-622AL
záchranné vozidlo
bežné použitie
nafta
3319 cm3
58 kW
1982
5400 kg
5400 kg
červená, biele pásy
8 na sedenie
03.12.1982
AG690750
1782-0774/07282

LIMIT POISTNÉHO PLNENIA
a) za škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej
starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia 5 000 000,00 EUR
b) za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené
náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov 1 000 000,00 EUR
BENEFIT V RÁMCI DOJEDNANÉHO ZÁKLADNÉHO POISTNÉHO KRYTIA GARANT PLUS
Asistenčné služby GARANT PLUS
Pripoistenie úrazu vodiča a posádky motorového vozidla
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Pripoistenie batožiny vodiča a posádky motorového vozidla
Pripoistenie motorového vozidla na živelné riziká
POISTNÉ
Začiatok poistenia:
Poistenie na dobu:
Perióda platby poistného:
Spôsob úhrady:
Počet nehôd za posledné 3 roky:
Ročné poistné:
Lehotné poistné (ročná splátka):
Splatnosť prvého poistného:

01.01.2016 00:00
neurčitú
ročne
Online platba VÚB Platby
0
130,05 EUR
130,05 EUR
prvá splátka musí byť uhradená v lehote platnosti tohto návrhu, t.j. do
19.12.2015

ÚHRADA POISTNÉHO
Zmluva o poistení vzniká zaplatením poistného a následným pripísaním finančných prostriedkov na účet
poisťovne. Ak platba poistného nebude zrealizovaná do 15 dní od dátumu uzatvorenia Návrhu zmluvy,
platnosť Návrhu zmluvy zaniká a poistná zmluva na základe tohto Návrhu už nemôže byť uzatvorená!
Pokiaľ bude poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v Návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy,
poistenie je platné odo dňa, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy označený ako deň začiatku poistenia.
Upozorňujeme Vás, že pokiaľ nezaplatíte poistné v lehote do 15 dní odo dňa uzatvorenia Návrhu poistnej
zmluvy, poistná zmluva nevznikne, a teda nie ste poistený (krytý) pre prípad zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla!
Po zaplatení poistného v lehote na to stanovenej, Vám poisťovňa zašle poistku, spolu s bielou a zelenou
kartou pre celé poistné obdobie.
PREHLÁSENIE
Poistník uzatvorením tohto návrhu poistnej zmluvy dáva:
(a) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa a zaisťovateľa na
účely správy poistenia, na účely likvidácie poistných udalostí a na účely zaistenia na dobu do vysporiadania
všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník berie na vedomie, že poisťovateľ spracúva jeho
osobné údaje podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v spojení s § 47 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník dáva poisťovateľovi súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na
zabezpečenie výkonu práv a povinností, vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy jeho osobné údaje v rozsahu
podľa § 47 zákona č. 8/2008 Z.z. poskytoval, sprístupňoval a cezhranične prenášal právnickým osobám
podnikajúcim v poisťovníctve, právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim služby finančného
sprostredkovania a finančného poradenstva podľa osobitného predpisu. Poistník prehlasuje, že mu boli
vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na
vedomie, že text poučenia je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovateľa.
(b) súhlas s poskytnutím osobných údajov tretím osobám na účely realizácie asistenčných služieb, ak sú
zmluvou asistenčné služby dojednané a takisto dáva súhlas sprostredkovateľovi poistenia, ktorým je
spoločnosť ZFP akadémia a.s., na zasielanie obchodných oznámení v súlade so zákonom o elektronických
komunikáciách (zákon č. 351/2011 Z.z.)
(c) súhlas s cezhraničným prenosom osobných údajov vykonávaným v prípade likvidácie poistných udalostí
do európskych krajín.
(d) osobitný súhlas s cezhraničným prenosom osobných údajov do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú
úroveň ochrany osobných údajov, ak budú vyžadované pre likvidáciu poistnej udalosti vzniknutej v takejto
krajine. Poučenie: Poistník je oprávnený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov písomne
odmietnuť cezhraničný prenos svojich osobných údajov.
Poistník pred uzatvorením poistnej zmluvy:
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(e) potvrdzuje, že všetky údaje o jeho osobe a vozidle uvedené v tomto návrhu na uzavretie poistnej zmluvy
sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného poistenia, že je oboznámený so
Všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami a súhlasí s ich obsahom. Ďalej poistník
vyhlasuje, že vyššie uvedené motorové vozidlo nie je používané na iné účely ako je uvedené v tomto návrhu
na uzavretie poistnej zmluvy.
(f) berie na vedomie, že poisťovateľ mu doručí ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy poistku pre
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla s potvrdením
o poistení zodpovednosti a zelenou kartou.
(g) potvrdzuje, že si je vedomý, že pokiaľ bude poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu na
uzatvorenie poistnej zmluvy, poistenie je platné odo dňa, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy označený ako deň
začiatku poistenia.
(h) si je vedomý, že zmluva o poistení vzniká zaplatením poistného a následným pripísaním finančných
prostriedkov na účet zvolenej Poisťovne. Ak platba poistného nebude zrealizovaná do 15 dní od odoslania
Návrhu zmluvy k spracovaniu, bude tento Návrh zmluvy považovaný za neplatný a jeho ďalšie spracovanie
bude zrušené.
(i) vyhlasuje, že sa pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámil so zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších
predpisov.
(j) vyhlasuje, že požadované informácie o bezškodovom priebehu a počte spôsobených škôd, z ktorých
vznikla poisťovateľovi povinnosť vzniknutú škodu nahradiť, uviedol pravdivo.
(k) berie na vedomie, že deň uzavretia návrhu poistnej zmluvy je zároveň dňom doručenia návrhu poistnej
zmluvy.
(l) potvrdzuje, že bol oboznámený s Informáciou pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku a takisto s
Formulárom o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
(m) potvrdzuje, že mu bolo vydané tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode
(n) berie na vedomie, že vzhľadom na výšku ročného poistného sa na danú zmluvu vzťahuje verejný prísľub
o pripoistení živelných škôd na motorovom vozidle.
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