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NÁVRH na uzavretie poistnej zmluvy
podľa §788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
podľa zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo návrhu: 1049197349

POISŤOVATEĽ:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595
545, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka císlo: 3345/B

POISTNÍK: právnická osoba
Obec Slovenský Grob
Hlavná 132, 90026 Slovenský Grob, SR
IČO: 00305073
Telefón:
E-mail:

DRŽITEĽ:
Držiteľ je totožný s poistníkom

VLASTNÍK:
Vlastník je totožný s poistníkom

VOZIDLO:
Značka: Pavel Šálek
Typ/Variant/Model: ANS-1500
Evidenčné číslo:
VIN (číslo karosérie): 151287
Číslo osvedčenia o evidencii:
Dátum prvej evidencie: ..
Zdvihový objem valcov(cm3): 0
Výkon motora(kW): 0
Celková hmotnosť: 1900
Rok výroby: 2017
Palivo:
Počet miest na sedenie: 0
Farba: červená
Druh vozidla: O - prípojné vozidlo nad 750 kg
Účel použitia: Bežné použitie



Sprostredkovateľ: INSIA SK s.r.o., zástupca: Insia - S s.r.o., Daniel Strapák, konateľ, daniel.strapak@insia.com,
+421905607378
stránka 2 z 3 Číslo sprostredkovateľa: 330 (OJ 181)

LIMIT POSTNÉHO PLNENIA pri jednej škodovej udalosti:
A) 5 000 000 EUR za škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov
zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet
zranených alebo usmrtených
B) 1 000 000 EUR za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne
vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov bez ohľadu na počet poškodených

DOBA PLATNOSTI POISTENIA / POISTNÉ:
Dátum predloženia návrhu zmluvy: 29.12.2017 12:31:07
Začiatok poistenia: 29.12.2017 12:33
Posledný deň lehoty na prijatie návrhu: 13.01.2018
Poistenie sa uzatvára na dobu: neurčitú
Poistné: bežné
Poistné obdobie: 1 rok
Frekvencia platenia poistného: Ročne
Spôsob úhrady poistného: poštovou poukážkou
Základné poistné (bez zľavy): 25.07 EUR
Výška bonusu: 60 %
Zľava obchodná: 0 %
Iná zľava: 0 %
Poistné za poistné obdobie: 25.07 EUR
Výška splátky poistného: 25.07 EUR
Splatnosť prvého poistného/prvej splátky: v lehote na prijatie tohto návrhu, t.j. do 13.01.2018
Počet škôd klienta za posledných 36 mesiacov: 0

ÚHRADA POISTNÉHO:  Poistenie vzniká pripísaním prvého ročného poistného/prvej splátky poistného na účet
poisťovateľa najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie tohto návrhu. Ak prvé ročné poistné /  prvá splátka
poistného nebude pripísaná na účet poisťovateľa najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie tohto návrhu, zaniká
uplynutím tohto dňa platnosť tohto návrhu. Pokiaľ bude prvé ročné poistné / prvá splátka poistného pripísaná na
účet  poisťovateľa najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie návrhu,  poistenie sa vzťahuje i  na dobu pred
pripísaním prvého ročného poistného/prvej splátky poistného na účet poisťovateľa, t.j. na dobu odo dňa, ktorý je
uvedený v tomto návrhu poistnej zmluvy ako začiatok poistenia do dňa pripísania prvého ročného poistného / prvej
splátky poistného na účet poisťovateľa.

Odchylne od VPP 705-9 (čl. 5. odst. 3.) sa dojednáva splatnosť poistného nasledovne: V prípade uzatvorenia
poistnej zmluvy na diaľku, ak nebude poistné alebo splátka poistného pripísané na bankový účet poisťovateľa v
lehote 15 dní odo dňa začiatku poistenia.

ÚDAJE O PLATBE POISTNÉHO: Poistné vo výške 25.07 EUR uhraďte na účet: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group, vedený v: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, variabilný
symbol: 1049197349, konštantný symbol: 3558

Poistník odoslaním tohto návrhu na uzavretie poistnej zmluvy dáva:
(a) súhlas na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa na účely priameho marketingu
poisťovateľa (najmä informácie o novinkách,  akciách a zľavách,  ako aj  o súťažiach,  poistných produktoch a
poskytovaných online službách a pod.) po dobu trvania poistného vzťahu:   ÁNO   NIE
(b) poisťovateľovi súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výkonu práv a povinností, vyplývajúcich z
tohto  návrhu  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
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osobám poskytujúcim služby finančného sprostredkovania a finančného poradenstva podľa osobitného predpisu.
Poisťovateľ informuje poistníka, že jeho osobné údaje spracúva 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 pred uzatvorením poistnej zmluvy:
(c) 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.
(d)) potvrdzuje:
-  prevzatie Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti  za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla (technický rok) č. VPP 705-9, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy.
- a prehlasuje, že uvedené údaje sú správne a pravdivé, zaväzuje sa každú zmenu bezodkladne oznámiť písomne
poisťovateľovi.
- že vyššie uvedené vozidlo nie je používané na iné účely ako je uvedené v tomto návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy.
(e) 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 (ďalej len "povinné
zmluvné poistenie") s potvrdením o poistení zodpovednosti a zelenou kartou.
(f) berie na vedomie, že súčasťou poistnej zmluvy je dokument Informácie pre klienta, s ktorého obsahom sa
oboznámil a súhlasí s ním.
(g)  vyhlasuje,  že koná vo vlastnom mene,  a že finančné prostriedky použité  na platenie poistného sú jeho
vlastníctvom a nie sú príjmom z trestnej činnosti podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení;
(h) potvrdzuje, že sa oboznámil s údajmi uvedenými vo formulári o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy.
(i) vyhlasuje, že si je vedomý(á), že zmluva o poistení vzniká zaplatením prvého poistného alebo prvej splátky
poistného  v  lehote  splatnosti,  pričom  poistné  sa  považuje  za  zaplatené  okamihom  pripísania  finančných
prostriedkov na účet poisťovne. Ak prvé poistné alebo prvá splátka poistného nebude zaplatené vo výške a v
lehote podľa návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, poistná zmluva nevznikne; pokiaľ bude prvé poistné alebo prvá
splátka poistného zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, poistenie je
platné odo dňa, ktorý je v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy označený ako deň začiatku poistenia.
(j) berie na vedomie, že deň odoslania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy je zároveň dňom doručenia tohto
návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.
(k) potvrdzuje, že bol oboznámený s Informáciou pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku a so Záznamom
informácií, a súhlasí s nimi.

 


