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VIENNA INSURANCE GROUP

HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÉHO A PRIPOJNÉHO VOZIDLA

POISTNÁ ZMLUVA
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Názov firmy
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Predčislie ITIIIJJ
bank. účtu

Sídlo spoločnosti:

Štefánikova 8 l
811 05 Bratislava v..
ICO 31 595 545 Clslo navrhu PZ:
Bankové spojenie SLSP 0178195386/0900 '--------
zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1.. Oddiel: Sa. vložka Č. 3345/B
Korešpondenčná adresa: Štefánikova 8. SK - 811 05 Bratislava 1
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B. Všeobecné údaje ozmluve

C. Zvláštne údaje Vinkulácia 1leasing

F. Základné poistenie
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·1 Od začiatku tohto poistenia sa ruŠ[ poistná zmluva č.
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G. Dodatkové poistenia
Batožina: Poistná suma: D 829,85 (EUR) D 1659,70 (EUR)

Úrazové poistenie: Počet sedadiel rrrl Dojednaný násobokl7f7\1
Základné poistné sumy pre poistenie vozidla kU zák!. poistnej sumy~
rizika v prípade smrti 663,88 (EUR) av prípade trvalých následkov úrazu 1327,76 (EUR)

Preprava: Poistná suma: O 1991,64 (EUR) D 3319,39 (EUR) D 5311,03 (EUR) O 6638,78 (EUR) Ročné poistné za prepravu 11--__--J;J,EU!DJRIL__---'S;mn,KKI
Spoluúčasť 165,97 (EUR) I I I
Poistenie čelného skla: Spoluúčasť 5% min. 16,60 (EUR) Ročné poistné za poistenie čelného skl~ EUR SKK
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~ Vsúlade s§ 2ods. 3) Zákona Č. 65912007Zz. oZ3vedenímeny euro vSlovenskej republike, sa konečné sumy veurách po prepočte podľa konverzného kurzu Z30krúhliJjú na dve desatinné miesta na najbližšíeuro cent
; podl'a pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009je hodnota wedená vSKKlen informatívna.
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1. Sú poisťované veci amotorové vozidlo (dalej len "MV") vdobrom technickom stave anepoškodené?
2. Sú inštalované predpísané zabezpečovacie zariadenia funkčné? ánoD
3. Požaduje poistníklpoistený zabezpečenie MV rovnaké ako dojednané v leasingovej zmluve, . r:l

ktoré bolo počas celej doby leasingu poistené v KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group? ano L.J

4. Ak poistnikJpoistený požaduje zabezpečenie MV rovnaké, ako dojednané v leasingovej zmluve, pričom spíňa podmienky uvedené v čl. VII, bod 9 týchto
zmluvných dojednaní, akceptovanie tejto požiadavky je podmienené doložením fotokópie predmetnej leasingovej zmluvy, ako prílohy ktejto poistnej zmluve.

5. Toto poistenie môže vzmysle § 800 odst. 2Občianskeho zákonníka vypovedať každý s účastníkov, do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistenia.
6. Poistený/poistník potvrdzuje, že všetky údaje vtomto návrhu poistnej zmluvy avdotazníku "Klasifikácia obvyklej adoplnkovej výbavy MV" zodpovedajú

skutočnosti aberie na vedomie, že je povinný, v priebehu doby trvania poistenia, bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni prípadné zmeny.
7. Poistníklpoistený vyhlasuje, že vzmysle zákona Č. 428/2002 Z.z. oochrane osobných údajov dáva súhlas KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group

(ďalej len poisťovňa), aby jeho osobné údaje, získané vsúvislosti stouto poistnou zmluvou, spracovávala v rámci svojej činnosti v poisťovníctve, po dobu nevyhnutnú
pre zabezpečenie výkonu práva povinností, vyplývajúcich zte~o poistnej zmluvy. Zároveň dáva súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytovala do iných
štátov, pokial'to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práva plnenie povinností zte~o poistnej zmluvy, pri poradenskej činnosti voblasti poisťovníctva, ako
aj ostatným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve azdruženiam týchto subjektov.

8. Poistníklpoistený týmto neodvolatel'ne záväzne vyhlasuje, že peňažné prostriedky, použité na splátky poistného ztejto poistnej zmluvy, sú jeho vlastníctvom
auzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva na vlastný účet. Vprípade uzatvorenia zmluvy na cudzí účet alebo použitia prostriedkov inej osoby sa
poistníklpoistený zaväzuje poisťovni predložiť zákonom požadované doklady.

9. PoistníkJpoistený vyhlasuje, že bol oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, Všeobecnými poistnými podmienkami aZmluvnými dojednaniami, ktoré mu
boli pred uzatvorením poistnej zmluvy odovzdané a ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou poistnej zmluvy.

10. Poisťovňa je podl'a Zákona Č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve ao zmene adoplnení niektorých zákonov povinná, pri uzatváraní poistnej zmluvy v neživotnom
poistení, požadovať preukázanie totožnosti klienta a klient je povinný takejto žiadosti vyhovieť.

11. PoistníkJpoistený je povinný, podl'a pokynov zástupcu poisťovne, do S-tich pracovných dní odo dňa vstupu ojazdeného MV do poistenia, podrobiť sa
obhliadke poisteného MV. Vopačnom prípade bude takéto konanie posudzované ako porušenie povinnosti poisteného a následne je poisťovňa oprávnená,
pri vzniku poistnej udalosti, primerane znížiť poistné plnenie podl'a toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť, resp. z takéhoto dôvodu
je poisťovňa oprávnená predmetnú poistnú zmluvu vypovedať. .

12. Poistníklpoistený je povinný, podla pokynov poisťovne, vprípade vzniku škody na poistenom MV, nahlásiť túto udalosťtelefonicky príp. elektronickou poštou
(e -mailom) na príslušný dispečing poisťovne.

i Poistník/poistený vyhlasuje, že všetky odpovede na písomné otázky poist'ovne týkajúce sa poistenia sú pravdivé aúplné. Pokia I' nie sú odpovede napísané jeho rukopisOII' '~tvrdzuje že ich overíí a sú pravdivé.
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