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VIENNA INSURANCE GROUP

HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÉHO A PRIPOJNÉHO VOZIDLA

POISTNÁ ZMLUVA
Sídlo spoločnosti:

Štefánikova 8 l
811 05 Bratislava VI I I h PZ 285 (. • _o '! ~ 6
IČO 31 595 545 els o navr u: .... l _

Bankové spojenie SLSP 0178195386 / 0900 ----- ------'
zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., Oddiel: Sa, vložka č. , ;/B
Korešpondencná adresa: Štefánikova 8, SK - 811 05 Bratislava 1

Obchoci fk
11epte číSi 'katel'a

J ; :,
.• I

Konverzný kurz: I'
1 EUR =30,1260 SKK I
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A. Poistník/Poistený

Priezvisko /
Názov firmy

Meno

Ulica

Obec

E-mail/fax

Priezvisko

Predčíslie ITT"l--rn
bank. účtu L.L.....L..Ll..

B. Všeobecné údaje o zmluve VPP pre havarijné poistenie motorových vozidiel O VPP pre úrazové poistenie osôb O
c. Zvláštne údaje Vinkulácia / leasing D ; vprospech:

, __ • • • __• •• 0__ ' • o • __.- _. J

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú: G
Koniec [TI [TI rITTl
poistenia dňa ' .L..l...-.l.-LJ

Nová cena~ . ... I
vozidla ~" ..I!illL

I DODATKOVt POISTENIE ~ --
idoplnkovej - nadštandardnej • - . ,) r, . . '" .- :
. výbavy motorového vozidla ~------'-----~--'-
L___ _ 0 _

I,j 1./' : ': ,.
....- - .. ' "

(11Dl
D,ITIJ
D,DT.

Základné poistné za motorové vozidlo [i.:, ~,- .""SK"",KI

Upravené polstnéza mot. ,vozidlo 1,,:','1; TlI I
OJ {'1..I!lliJL... ""SK"",K

bonusová zľal i /?':( J EURL~ ..J
i

Ro~né poistné za I --::z-r- ~
motorové vozidlo~ L1l!RI.-~

[TI

[2],ITIIllJ
Koeficient D,ITIJ

• Sadzba~ [(5Jl
Typ poistenia A L B I2J % LLĽ!J,1.1.LJ

mlnlm"neili~ ".1 "".'d""

O autopožičovňa Iné IJI[I]J Koeficient

Zdravotne fažko postihnut)'- invalidita: zľava O Koeficient

Násobok
koeficientov

[TIVýška zľavyD
Prevzatá bonusová O Počet mesiacovrn Výška prevedenej
zl'ava L I bo zľavy

Minimálne poistné za motorové vozidlo í A 71 I
30 ,zo základného poistného za MV v čase uzatvorenia poistenia~ . ~1lliIL..__---",SK""K

iná zl'ava

Dohodnutá výška spoluúčasti % IIJ
Spôsob
užívania: O taxislužba O autoškola

f. Základné poistenie

L
Vprrpade, že áno

IY1



Od začiatku tohto poistenia sa ruší poistná zmluva č.

PML údaj len na kópie pre KP a.s. '---'--'----'----J'--"'---'-..........---L_'--'

PML (max. možná ŠkOda)L ..,.!;.!.!!lI ~1_ EUR SKK

o náhrada o nová

001
G. Dodatkové poistenia
Batožina: Poistná suma: O 829,85 (EUR) O 1659,70 (EUR)

Úrazové poistenie: Počet sedadiel r::tI Dojednaný násobokr-r::l
Základné poistné sumy pre poistenie vozidla Ú-J zák!. poistnej sumy L..:U
rizika vprípade smrti 663,88 (EUR) avprípade trvalých následkov úrazu 1327,76 (EUR)

Rocné poistné za batožir:" I

Rocné poistné za úraz~

.Il - bankový prevod bez O '. .
zasielania ?"í7 na úhradu IU • Inkaso zuctu platiteľa

~'~~ --"S=KKI

Ll

do [[J.L~lL'ru

Ročné poistné celkom L ((/c) HIBI SKKI

O O' Jednorazovo 1-;-1-(""';(--:-·)-r---'----, splatné dňa rT I TJ f2lOTTl
2 - polročne O 4 - štvrčročne i : f' '. .I EUR SKK U-.J·L·~

O KZ - "'lnkov)
PZ - banková zloženka zasiela, •..., a". ~ ú'hradu

H. Platenie poistného
bežne: ~ 1 • Točne O
Proráta O O

Prvé poistné od [[J.li:..L...-,~
Prvé poistné u~~adené vhotovosti r== ~ I,vydaná poštová pukážka O Bude... '9né bezhotovostne:D
na potvrdenku clslo: L -lli!l.1 SKK

: Peňäžný ústav P~isťovne: ] číslo účtulkód b~. -.-----.--- .- "]- ,- "'{č:PZ"'. """k"'l' --:ro....~""":--1,
! Dexia banka Slovensko a.s. 1200222008/5600 .,. , - .- 3558
: SLSP 0178195386/0900 ....... ,~ :' l i. 3558 i
'-- ._. . . .______ _ .-J

I. Ďalšie ustanovenia
,"Obhliadka nahlásená dňa ...:..·;.....,~L... --"'?=.~= o=::.~.~~.~~.-~ .. meno pracovníka--SLOVEXPERTA _.-;: ---- ------- ---'---i
, Vsúlade s§2 ods. 3) Zákona Č. 65912007Z.z. ozaveoc. my euro vSlovenskej republike, sa konečné sumy veurách po prepočte podlá konverzného kurzu LauknJhrujú na dve desatinné miesta na najbližšíeuro cent i
I podlá pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1. ,. .009 je hodoota uvedená vSKKlen informatívna. :
~._--_.- - --_._----- ---------_._- ---- •• - - -------_._------._--.----- --- -------------- --_.,--- - o --

áno eJ
1. Sú poisťované veci amotorové vozidlo (dalej len "MV') vdobrom technickom stave anepoškodené?
2. Sú inštalované predpísané zabezpečovacie zariadenia funkčné? áno O
3. Požaduje poistník/poistený zabezpečenie MV rovnaké ako dojednané v leasingovejzmluve, ' II

ktoré bolo počas celej doby leasingu poistené vKOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group? ano W

4. Ak poistník/poistený 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 k tejto poistnej zmluve.

5. Toto poistenie môže vzmysle § 800 odst. 2Občianskeho zákonníka vypovedať každý s účastníkov, do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistenia.
6. Poistený/poistní!< 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. Poistník/poistený vyhlasuje, že vzmysle zákona Č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group

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

8. Poistník/poistený 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
poistník/poistený zaväzuje poisťovni predložiť zákonom požadované doklady.

9. Poistník/poistený 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 podľa Zákona Č. 95/2002 Z.Z. opoisl'ovníctve ao zmene adoplnení niektorých zákonov povinná, pri uzatváraní poistnej zmluvy v neživotnom
poistení, požadovať preukázanie totožnosti klienta a klient je povinný takejto žiadosti vyhoviel'.

11. Poistník/poistený je povinný, podl'a pokynov zástupcu poisl'ovne, do 5-tich pracovných dní odo dňa vstupu ojazdeného MV do poistenia, podrobil' sa
obhliadke poisteného MV. Vopačnom prípade bude takéto konanie posudzované ako porušenie povinnosti poisteného a následne je poisl'ovňa oprávnená,
pri vzniku poistnej udalosti, primerane znížiť poistné plnenie podl'a toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plnil', resp. z takéhoto dôvodu
je poisťovňa oprávnená predmetnú poistnú zmluvu vypovedať.

12. Poistník/poistený je povinný, podl'a pokynov poisťovne, vprípade vzniku škody na poistenom MV, nahlásiť túto udalosť telefonicky príp. elektronickou poštou
(e -mailom) na príslušný dispečing poisťovne.


