K0p#TôbNŇAAg

POISTNA ZMLUVA
HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÉHO A PRÍPOJNÉHO VOZIDLA

VIENNA INSURANCE GROUP

strediskoH

Obchoclni'k

ľčooT§ľÁ5Eľ5A5E%í,sí#azoaést.ovgj;§ä%,,ľôu5:nH:es&r70g2b§toe:;Ejgova"to5Bratjs,ava

(vpi'Šte či'slo získateľa)

Spo[očnost' je členom skupiny registrovariej pľe DPH, zapísaná v Obchodnom ľegistľi

54600000

Okresného súdu Bľatislava 1, oddiel: Sa, vložka č. 3345/8 (ďalej len „poisťovňa")
(276)ooo()oo( = bonus, 265x)oocxxx = nebonus)

číslo návrhu PZ:

2769015644

Obch. miesto

iiiiE

ánoH

nieH

Predajcezautopredajcu

A. P0lslnik / P0IslenÝ (ak je poistený odiišný od poistnil{a, údaje o poistenom sÚ uvedené v prĺiohe)

Priezvisko /
Názov firmy

Obec Nedožery - Brezany
00318302

Meno

9] 2- 4 2_

Ulica

Družstevná

Obec

Nedožery - Brezany

PlatitelDPH:

D

IČDPH

Poistenie dojednal /

Štatutárny orgán

UDr. Martin Mokrý

SWIFT (BIC)

B. lšeohGGné údale ozmlm

0. Zvláštne úda|e

pre havarmé po,stenie #3P(kKa%§;| E

Vinkuiácia

H

(ien pre boms8vpépk2a:!f) Bď

pre úrazo#BOTist°eg.i3 H

v prospech:

D. Poistnä doba a platenie po!stného

poistná zmiuva sa uzatvára na dobu neurčitú: BE
Od

11.11.2015

jednorazové H bežné E ::ič:taet:ika dňa

Koniec

00:00

poistenia dňa

(hod:min)

E. Vozldlo
Továr.

Partner

Peugeot

značka

VIN / č. karosérie /

EČv

/Špz

L_1

č. podvozku

Dátum prvej evidencie

Dátum zápisu

(rok výroby)

držiteľa MV

AC Kombi
Celková

Typ

strieborná metalíza svetlá

motora

hmotnost' (kg)

Počet

Výkon

;:ačľtadia (km) L±___ -] Palivo

motora (kw)
Nová cena

14 999,00 EUR

H určená siovexpertou

vozidla

Poistná suma vrátane

DOplnková

výbava

VF37J5FS6FJ842445

ľ_I

EUR

l

sedadiel

H určená cez AAD

H ,eúpinve°:;dj: m ,e,::::d|: H
Bš] z faktúry za nové MV

14 999,00 EUR

doplnkovej výbavy

DODATKOVÉ P0lsTENIEdoplnkovej-nadštandardnejvýbavymotoľovéhovozidla

Od začiatku tohto poistenia sa rušĺ poistná zmluva č.

pMLL

F.Základiénolslenle

Typpoi§tenia A H B Eď c E D E

Dohodn®umtšáb#ei,a#i;!d!!u#ä§st! H %, m,nimá,ne |_

Poistné

Sadzbav%

_ _____ __ _ET| ,p,"koFy,rffi:#o,d#iq#oE#F, E Koeficient

1,000

Koeficient

:žPí:i:ia w: H taxi§lužba E autoškoia H autopožičovňa E %ekľ:iĽa nebezpečného
Násobok

E §:žY:re/'#bmh
Výška

lná zľava
-dľuh

zl'avy v %

lná zľava
• druh

Výška

lnä zl'ava

Výška

- druh

zľavy v %

zľavy v %

lná zľava
- druh

iné

H
H
H

1 ,1 000

koeficientov 1

Základhé polstné
Koeficient

Koefĺcient

In

za motorové voz]dlo
(= Poi§tné x Násobok koef.1)

llpravené polstné

0,9`

Koeficient

0,7290

Násobok koeficientov 2

za motorové vozldlo
(= Zäkladné poistné x Násobok koeĺ. 2)

žŽš#v % | Koef|c|ent H

P.ozpodr,á dpp:,_ _,_

E prevzatá

:oozčh:dT:isiaocbovv H výška #an;s:v.%1 E

!ít8#ľšluo"g#3ehu E ;e_st:;_;reh,ásená (rp?azpnop'enm:1stdvgt%o, L-

0,6000

Koeficient

Koe'. . (100 . %

bonusovejzraw)/100

b"`#?t#%j

(pb"e"mzl'iuwévk@oí+=J

s.ôsov,ý;i,#avyv:; H

0,9500

Koeficient sp

Ročné polstné

lHlnlmáliie piilstné za iiiotoroťé vozlďlo

200,46 EUR

30 % zo Základného polstného za W (platí len pre bonusové kasko)

za motorové vozldlo
(g Upravené poistné x Koef.Bz X K0et`sp)

G. Dodatkové poistenla
Ročné polstné

Batož[ha:

Poistnásuma: H 400 EUR

Úrazwélolsten,e:

:::iäiasedadie'

H

EE 800 EUR

| 1600 EUR

0,00 [uR

za batožlhu

il-

nočné"|S,nézaú"zL

Dojednaný násobok
zákl. poistnej sumy

Základné poistné sumy pre poistenie
rizika v pri'pade smrti 664 EUR a v pri'pade trvalých následkov úrazu 1 328 EUR

Ročné polstné

P'epľava:

za prepravu

EUR P:isinaĺ E 1 992 EUR E 3 320 EUR H 5 312 EUR E 6 640 EUR

Spoluúčast' 166

Ročné polstné

PO[stenle

E i#.lu|ú6:%t'E5uoáo,

čelného skla:

E spo,uúčast,o EUR

] Franš,.za l50 EUR

0,00 EUR

za če]né sklo

Náhradné vozidlo:

E 35 EUR H 50 EUR H 70 EUR H 85 EUR H 100 EUR

Denný limit (DL):

Maximálna doba prenájmu
náhľadného vozidla (MDP):

áor,.SLe|:eAEľ"

| :níalendárnych u ::,,ka]endárnych poistn?= osLTmD3 H za náhRr:ihhéé ::[zsitdi: F ----

(:%,,:|:aá"shu.To:a:A,pMVS,DPH |

VariantA E

VariantB E

EUR |

Variantc H

Sadzbav o,o

VariantDE

H

zaEOÁč,n#:::#: FT__'___''_'
Ročné poistné za

dodatkové prlpoistenia

'_:il
_..._______L;:ii:i|!:]

L__

spÔsoV,ý;taa,ez:iavyvzo%H

___J
0.95

Koeficientsp

Výsledné ročné polstné

za dodatkové pripolstenla

Ročné polstné ce[kom

H. Plat€nle pofstného

(Ročflé poistné za motorové vozidlo + Výsledné ľočné poistné za dodatkwé pripolstenia)

Peľiodicita platenia poistného

Lehotné polstné

Druh platby

(splátka poj§{né ho)

B§ ľočne

E ŠM'ročne

E polročne E jednorazovo

Eď pz poštový peňažnýpoukaz
H KN bezhotovostne bez avi'za

E Kz bezhotovostne aavi'zo
E iu inkaso z účtu piatitei'a

splatné dňa

11.11.

iiE

iiiE iiiii
Peňažný ústav poist'ovne:

číslo účtu lBAN / SWIFT (BIC) kód banky:

SLSP, @.S.

Sk20 0900 0000 0001 7019 5386 / GIBASKBX

Talľ@ Iianka, a.s.

SKG0 1100 0000 0026 2322 5520 / TA"SKBX

Prlma banka Slovensko, a,s,

SK87 5600 0000 0012 0022 2000 / KllMASH2X

Var. symbol (č. PZ bez spojovni'kov):

2769015644

Konštantný symbol:

3558

1[ Ďalšie ustanovenia

Nová cena do poistenia stanovená dňa

0........'.................hod.

oločnosti Slovex

!
3.

§: ľn°š'tsat'i°ovvaannéévper:'d:íFa°nt:rz°avbée:::'#::::':'a'r::d`;#,Ľ"f)uvn#nbér;m techn'Ck°m stave a nep°šk°dené'

í:: E

::: E]

Požaduje poistni'k/poistený zabezpečenie MV rovnaké ako dojednané v leasingovej zmluve,

4Ätk°r;o:s°t'n°íkp/°pčoi:t::}ejpdo::#eaž'anbgeuz:::Set:,neé#vK:oY:aNkÁéL#oJdpo°j'esí':ž:'é:.ieť::nngnoav:;Szut#::,:::čUoP;spĺňáan:oE]m.e:|eyE:edenévčm
ods. 10 VPP KAS-4, akceptovanie tejto požiadavky je podmienené doloženĺm fotokópie predmetnej leasingovej zmluvy ako prnohy k tejto
poistnej zmluve.

5.

Toto poistenie môže v zmysle § 800 ods. 2 0bčianskeho zákonnĺka vypovedat' každý z účastníkov do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistenia.

6.

Poistnĺk podpisom poistnej zmluvy dáva s ú h 1 a s na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poist'ovne na účely priameho
marketingu poist'ovne (najmä informácie o novinkách, akciách a zľavách, ako aj o sút'ažiach, poistných produktoch, poskytovaných online

službách a pod.) po dobu trvania poistného vzt'ahu: E ÁNO / E NIE.
7.

Poist'ovňa informuje poistníka, Že jeho osobné údaje spracúva podl'a § 10 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplneni' niektorých zákonov v spojeni' s § 47 zákona č. 8/2008 Z.z. o poist'ovni'ctve a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znenĺ
neskorši'ch predpisov. Poistnĺk dáva poisťovni súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výkonu práv a povinnostĺ, vyplývajúcich

z tejto poistnej zmluvy jeho osobné údaje v rozsahu podľa § 47 zákona č. 8/2008 Z.z. poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým osobám podnikajúcim v poist'ovni'ctve, právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim služby finančného sprostredkovania
a finančného poradenstva podl'a 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 doplneni' 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 nájst' aj na webovej stránke poist'ovne.
8.

Poistník/poistený týmto neodvolatel'ne záväzne vyhlasuje, Že peňažné prostriedky, použité na splátky poistného z tejto poistnej zmluvy, sú
jeho vlastni'ctvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva na vlastný účet. V prípade uzatvorenia zmluvy na cudzi' účet alebo použitia

9.

prostriedkov inej osoby sa poistnĺk/poistený zaväzuje poisťovni predložjť zákonom požadované doklady.
Poistník/poistený vyhlasuje, že bol oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, so Všeobecnými poistnými podmienkami pre havarijné poistenie motorových vozidiel (VPP KAS-4), ktoré tvoria neoddelitel'nú súčast' poistnej zmluvy a tiež prehlasuje, Že VPP KAS-4 prevzal v písomnej

podobe, v pri'pade dojednania bonusového kaska tiež OPP 276-4 prevzal v pi'somnej podobe a v pri'pade dojednania pripoistenia úrazu tiež
VPP 1000-3 prevzal v pi'somnej podobe.
10. Poist'ovňa je podľa Zákona č. 8/2008 Z.z. o poist'ovni'ctve a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov povinná pri uzatvárani' poistnej zmluvy

v neživotnom poistení požadovat' preukázanie totožnosti klienta a klient je povinný takejto Žiadosti vyhoviet'.
11.

Poistnĺk/poistený je povinný podľa pokynov zástupcu poist'ovne pred začiatkom poistenia podrobit' sa obhliadke poisteného motorového

vozidla. V opačnom prĺpade bude takéto konanje posudzované ako porušenie povinnosti poisteného a následne je poist'ovňa oprávnená
pri vzniku poistnej udalosti primerane zni'Žit' alebo odmietnut' poistné plnenie podl'a toho, aký vplyv mohlo mat' toto porušenie na rozsah jej

povinnosti plniť; poist'ovňa môže v takomto prípade poistnú zmluvu vypovedat' do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia
alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je s dnĺ a začĺna plynút' odo dňa doručenia výpovede poistenému, resp. poistnĺkovi. Poistenie
zanikne uplynuti'm výpovednej lehoty.
12. Poistni'k/poistený je povinný, podl'a pokynov poist'ovne, v prípade vzniku škody na poistenom MV, nahlásit' túto udalosť telefonicky, pri'p.
elektronickou poštou (e -mailom) na pri'slušný dispečing poist'ovne.

13. Poistni'k/poistený vyhlasuje, že všetky odpovede na otázky poist'ovne týkajúce sa poistenia a všetky d'alšie uvedené údaje sú pravdivé a

úplné a zaväzuje sa každú zmenu bezodkladne oznámit' písomne poist'ovni. Pokial' nie sú odpovede napísané jeho rukopisom, potvrdzuje, Že
ich overil a sú pravdivé. Berie na vedomie, že nepravdivé alebo neúplné odpovede môžu mať v zmysle Občianskeho zákonni'ka za následok
odstúpenie od poistnej sumy alebo odmetnutie poistného plnenia zo strany poist'ovne.

Nedožeroch
- Brezanoch
4

10.11.2015
`

Wealth & Wellness Management
Peter Kutiš
P

pis poislnĺka

čilalel'ný podpis záslupou poisl'ovno

`

-

;

``````/`` `

KopEľsTébNŇAA€ä

Zmluvné dojednania
„Akcia kasko 4 ročné obdobia"
(ZD K4F}O-4)
k poistnej zmiuve čL

(pre produkt 245 a 315 sa uvádza Číslo podzmluvy MV)

Odchylne od príslušných dojednaní vo vyššie uvedenej poistnej zmluve a odchylne od VPP KAS-4 a
OPP 276-4 sa pre vyššie uvedenú poistnú zmluvu, ktorou je poistené motorové vozidlo s celkovou
hmotnost'ou do 3 500 kg vrátane, pre ktoré je základné poistenie dojednané podľa čl.14 VPP KAS-4

písm. b) ako Typ 8, dojednáva nasledovné:
1.

a) I

Lr:pž:i:::in:eúčsapsoA:Í:a:tjj.5di%á,niTi:.ri:3Fst::i: ::d:äa:3:. 22o t;%éh`tk.oezfi oki)Rg:Z
zdaľma

b)
c)

:)F

E
|

pľipoistenie spoluúčasti 5 °/o, min.166 EUR so zl'avou l5 °/o (koef. 0,85)
pripoistenie spoluúčasti 5 °/o, mjn. 66 EUF] bez pľjrážky (koef.1,0)

3::g:!:::::: fsrĽ:'šu,,Ž;avsotivlý5šok:ť:osEouZÉasv::i r5á;%#uo|eá. ot::Ĺe-,

na celú dobu poistenia dojednanú vo vyššie uvedenej poistnej zmluve pre účel použitia
ustanovenĺ čl, 8 VPP KAS-4, ust. čl.12 ods. 3 as VPP KAS-4, ust. čl. 21 ods.12 písm. c)
VPP KAS-4, ust. čl. 22 ods. 1 až 3 VPP KAS-4 a ust. čl. 26 ods. 38, 42 a 50 VPP KAS-4.

Á"pEr

MEI

2. Bezplatné pripoistenie čelného skla podľa čl. 19 VPP KAS-4 so spoluúčast'ou vo výške
5 °/o, min.16,60 EUR na celú dobu poistenia dojednanú vo vyššie uvedenej poistnej zmluve.

Toto pripoistenie nie je možné dojednat' v kombinácii s pripoisteni'm podl'a ods. 1 písm. a).

ÁNoj#

NIEE

> 3. Bezplatné pripoistenie batožiny podľa čl. 16 VPP KAS-4 na poistnú sumu 800 EUR na obdobie
24 mesiacov (2 poistné obdobia) odo dňa účinnosti poistnej zmluvy.

ÁNo4

NiEE

4. Úmyselný požiar/výbuch -ustanovenie čl. 4 ods. 1 písm. n) VPP KAS-4 sa nepoužije -uvedené
platĺ na celú dobu poistenia dojednanú vo vyššie uvedenej poistnej zmluve.

ťc=J-.`:ťl::=-:

~8#ťzíj„g Hňa

4,%j@,,~

ÁNo#

podpis zástupcu poist'ovne

N,EE

