
KOp#TŠWŇAA& POISTNÁ ZMIUVA

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla

Štefá"kova  17,  81105 Bratislava

lč0   31   595  545,  DIČ-2021097089,  lč  DPH   SK7020000746
Spoločriosf  ie  členom  skuppTy  reoLslrovanei  pTe  DPH,  zapĺsana  v  Obcliodnom  reoisbi

ok7esr`ého  sudu  BratisÉva  1, adďnl   Sa.  vlozka č   3345/8 (d'aJei  len  .poisĺovfla.)

A. Polslník
Priezvisko  /

Názov firmy

či'slo  poistnej  zmluvy

zi'skateľské  či'sl o spľostred kovatel'a

flúqô?063ic{,i

Obec Nedožery - Brezany

Titui  |                HRodné či.slo/Elč0

Družstevná

Nedožery - Brezany

JUDr.  Martin  Mokrý

SWIFT  (BIC)

Orientačné

čĺslo

Mobilný

telefón

E-mail starosta@nedozery-brezany.sk

čĺslo  poistnej

zmluvy

C,  Držltel' (vypiňte vtedy. keď ie odiišný od poBtníka)                                         D Rodné  číslo  / D lč0

Priezvisko /

Názov firmy

/

Ooĺ3n.WO;.;   HA_ii  CJft.;  2Í)L,r\ ~ F_I) o -L fjtT - rlln, € z 1) N

Ĺ'L,/ €  106,J/  /J  l/J'UA

~ €_r) Oí E. n,y -  o` e+ D^ OSo+1G'   1)02_

E. Polslnó kmie

GARANT PLUS     Ea     ::ĺiTt'::To krwa

Šwy na zd"ĺ a  pľi  úmrií                        5  000  000  Em

Škody  m  mjolku  a  ušlom  zisku                  I  000  000  Em

EUR0GARANT      H     ;:',Tt'::To krytia
PLUS

Škody  na  zdľaví a  Dri  úmí                         5  000  000  Em

Škody  ma  mjBlku  a  ušlom  zlsku                  2  000  000  EllR

Pripoistenie  rozšírených  asistenčných  služieb

(RAS)

H      ŠPECIÁL PLUS      Ba      :oezzš,,::'#;Shtenla

E      0PTIMUMPLUS
asistenčných

služĺeb



F. Doba plahostl polslenla
Začiatok

t^  poisteíiia dňa od(hod:min)H

0.Platen!eiiolstného, iiolstné               R   E         M  E

SAI    SA2   SA3   SBI   S82as82bs83as83b  S84

tpr:i:taná   F]   rl   rl   H   d   H   H   I   H

KoniBC

poist€nja dňa

Forma      E  i'k°iiedTí%t/ok      poi§tné    Eď  bežné             n  Bonus     Bonus

piatenia   D  :rurh::de

Zľava za

spôsob  platby

Ročné  /  Jedno-

razové  poistné

Je                E  iednorazové  H   Malus      KOMBI

442,50        EUR

obchodná     H
zľava

• :rÁpso'sten'e r-

EI Koe'.

bonusu

Zľava za viac

poistenĺ

SPOLU  F{očné  /  Jed-

norazové  poistné

l'oňažný ústav Hoisl'ovatel'a:
SLSP,  a.s.  =  lBAN:  SX28  0900  0000  0001   7819  5386,  SWIFT  (BIC):  GIBASKBX

Pľima  banka  Sloven§ko,  a.s.  =  lBAN:  SK87  5600  0000  0012  0022  2008,  SWIFT  (BIC):  KOMASK2X

l    o,4    l I ročne

na dobu x

SK2   SL11   SL12   SL2

HDIH
EE štvrt'ročne

E  polročne     E  jednorazovo

H       ,názľava    H
442,50       EUR

Splátka

poístného
110,63         EUR

Varĺabilný  symbol  =  č.  ná`rrhu  polstnei  zmluvy

Konštaĺitný symbol  =  3558

Tatra  banka,  a.s.  =  lBAN:  SK601100  0000  0026  2322  55ZO,  SWIFT  (BIC):  TA"SKBX

Poistné ie bežné alebo iednorazové a ie splatné  prvého dňa poistného obdobia, ktorého začiatok sa zhoduje s dňom začiatku  poistenia. Ak bolo doiednané

platenie bežného poistného v polročných alebo štvrťročných  splátkach,  ná§ledná polročná alebo štvrt'ročná splátka poistného je splatná v deň po uplynuti'
technického  polroka  alebo  Štvrt'ľoka  od  dňa  zhodného  s  dňom  začiatku  poistenia,  alebo  v  deň  nasledujúci  po  poslednom  dni  obdobia,  za  ktoré  bola

uhíadená  pľedchádzaiúca  splátka.

H. Ďalšlo iistariwenia

Poistni'k podpisom  poistnei zmluvy dáva  s ú  h 1 a s  na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poist'ovateľa na účely priameho marketingu

poist'ovatel.a  (najmä  infoľmácie  o  novinkách,  akciách  a  zľavách,  ako  aj  o  súťažiach,  poistných  produktoch,  poskytovaných  online  službách  a  pod.)  po
dobu  trvania  poistnéhc  \.zt'ahu.  E ÁNO  / BZ]  NIE.  Poist'ovateľ infoľmuje  poistni'ka,  že jeho  osobné  údaje  spracúva  podl'a  §  10  zákona  č.122/2013  Z.z.

o ochrane  osobnýcn  i'iciajov a o  zmene  a doplnenĺ niektorých zákonov v spojeni' s  §  47 zákona č.  8/2008 Z.z.  o  poist'ovníctve a o zmene a doplnenĺ niek-

torých  zákonov v znenĺ  neskoršĺch  predpisov.  Poistni'k  dáva  polst'ovateľovi  súhlas,  aby  po  dobu  nevyhnutnú  na zabezpečenie výkonu  práv a  povinností,

vyplývaiúcich  z  [ejto  poistnei  zmluvy jeho  osobné  údaje  v  rozsahu  podľa  §  47  zákona  č.  8/2008  Z.z.  poskytoval,  sprístupňoval  a  cezhranične  pľenášal

právnickým  osobám  podmkajúcim  v  poist'ovnĺctve,  pľávnickým  a  fyzickým  osobám   poskytujúcim  služby  finančného  spľostredkovania  a  finančného

poradenstva podľa osobitného  predpisu.  Poistník  prehlasuje, Že mu  boli vopred  poskytnuté  údaie v zmysle  §  15 zákona č.122/2013 Z.z.  o ochrane  osob-
ných  údajov a o 7mene  a  doplnenĺ niektoľých  zákonov a bol  ako  dotknutá  osoba poučený  o svojich  pľávach  uvedených v §  28  zákona č.122/2013  Z.z.

o  ochrane osobných  údaiov a  o zmene  a doplnenĺ niektorých  zákonov. Zároveň  berie  na vedomie, že text  poučenia je možné  nájsť ai  na webovej  stránke

poist'ovatel'a.  Poistnĺk  prehlasLiie,  že poistenie vyplývaiúce z tejto  poistnej zmluvy nemá uzavreté s iným poist'ovateľom. V pri'pade, že by tak v biidúcnosti
vykonal,  bezodk!3ilri6  [j  cznámi  poist'ovateľovi.  Poistni'k  pľehlasuje,  že  údaje  Livedené v teito  poistnej zmluve sú správne a  pľavdivé a zaväzuje  sa každú

zmenu  bezodkladne  oznámit' pi'somne  poist'ovateľovi.  Poistni.k  podpisom  poistnei  zmluvy  prehlasuje,  že  bol  pľed  uzavretím  poistnej  zmluvy oboznámený

s obsahom  poistnei  zmlijvy,  so  Všeobecnými  poistným  podmienkami  pľe  poistenie zodpoveclnosti za škodu  spÔsobenú  pľevádzkou  motorového vozidla

(technický ľok)  č   705-8  (ďalei  len  „VPP  705-8"),  ktoré tvoľia  neoddeliteľnú  súčast' poistnej  zmlLivy, s  Formuláľom  o  dôležitých  zmluvných  podmienkach

E]a"vápr;n7e#!S:nFe:rzmmjľaYľp(r:';!e:,l:np;,;FoO+::,lápr:|:bt::žprehlasuJe,že
EZ]   VPP  705-8  a  Formulár  mu  boh  na základe jeho  žiadosti  zaslané  e-mailom.

Poistni'k podpisoTi  poistrie)  zi-nluvy  potvľdzuie  prevzatie  prívesku  Vľát' ma!  spolu  s  podmienkami vzniku  náíoku,  aktivácie a  použitia E ÁNO  / E NIE.

čĺslo  pľĺvesku

Nedožeroch - Brezanoch

LÍ Podpis  zástiipcu  poist'ovateľa

25.01.2016

Držiteľ poisteného  motorového vozidla  pro-

stredni'ctvom  poistnika čestne  prehlasuje,  Že

počas predchádzajúcich  36  mesiacov spôso-
bil  ako voďč  akéhokoľvek  MV  uvedený  počet

rozhodnýchudalos"amorýchmalH
vinu  alebo  spoluvinu:


