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KOMUNÁLNA ~.
POISŤOVŇA

POISTNÁ ZMLUVA O~~:). O 2 -02 - 2018 ,
Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla

VIEtmA INSUnANCE GROUP

S:Clán kova 17,811 05 flralisla,.
IČO:31 595545, DiČ:20210e708!l.IČ DPH:SK7020000746
S.~$f Je tkrMJ1~'1' ffVj\tror..t'·f'1 J'l't n?'t ;;lt'jt$~~ \ Ot(tlCd~;m H·9~1;i
Cita,'jtt.o~:Jdu Et,l~!:I)';a I, lX:::l ti' s4. \l-::kJ o. 33.1$,0 !ďJf.~!to .:l\J':;(:;:\'!'-.a', čislo polstnei zmluvYc- 265902028~_ _ _om]

zlskateľské číslo sprostredkovatela L[ 6_2_9_-_-__ -_m_-_ ---,I

A. Poistnik / Poistený (ak le poisleny odlisný od poiSI(]Ika. údaje o pois:enom SÚuvedene v p;~o~eJ

Priezvisko I Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
Názov firmy L--~-=======::::::;-_---;=::-::-~---::= ---::=_-;-:::-.~_-=~-=====:
Meno [- m ---- oo -_o -J Titul íOO- .. _m] O Rodné číslo I !zl IČO ~L~Jil 911 I 9 16 18 I J

~==========~~==----~
Ulica pažecká I ~í~~ntačné !
Obec Iprešov I Mobilný ~====:_--~=~~~~

. _ telefón

3 PSČ

Platitel DPH: D
Poistenie dojednal /
Štatutárny orgán

r--------, IBAN I I
SWIFT (BIG) L-- _J (číslo účtu) L...L-l..-L.__'_...L-..._I ..J.I__'_..J.I__._I ..J.I__,_I ..J.!__._I ..J.l__'_..J.r_,_1 -'- .•.•.•••__,_-'-J.......LI_,_I ..J.I_,_I ..J.I__._I ....•I__._I ....•I---I

--~--I
.~._._ _"__.~_J

B. Všeobecné údaje o zmluve VPP KAS-S [RJ VPP 1000-4 D

C. Zvláštne údaje
Predaj cez servis/autopredaicu ánoD nie !zl Kód servisu/autonredaicu

D. Poistná doba a platenie poistného Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú: O
. d éO Predpokladaný I O 5 O 2 2 O 1 81 Od , O O O O I Koniec I O 4 O 2 2 O 1 91
Je norazov začiatok polstenia' I I I I I I I (hod:min) I r I poistenia dňa I I I I I I I

bežné M._ • najskôr však dňom a hodinou prcvzatia nového MV podra p!ebef3cieho protolwlu alebo dňom a t.oo.nau vykonania vstupnej obhliadky ojazdeneho MV podfa ZápIsu o obh-
IbJ liadkc MV pri vstupe do polslollÍa

E. Vozidlo
Továr. HYUNDAI T , '30 I Druh I M1
značka YP I vozidla L..__ .....J

EČV ~ I EČVpride-, . IVIN I č. karosérie I T. Id -- l
I šPZ~25EM lené dňa 2 1 5 l O 11 12 IO 11 13 I Č. podvozku ~J ~E1.~J~L1 LAJ~J~L:!J.~l ~..L~.l~~~
Dátum prvej evidencie 12 5 O 1 2 O 1 3 I Dátum zápisu 1 I Druh
(rok výroby) _ I I 1 I I I I _držitel'a MV _ ! I I I _karosérie

Typ 1 'F b I červená Objem [ 1396 , Celková
motora ar a valcov tm' hmotnosť
Výkon , Stav , . ~ Počet ~ vozidlo 0- vozidlo fV'1
motora 73,2 kW počítadla km Palivo ~ sedadiel ~ je úplne nové je jazdené ~

~~~~I~ena 15485,61 EUR] O určená slovexpertou O určená cez AAO O z faktúry za nové MV

Doplnková , Poistná suma vrátane , rl --------"
výbava EUR doplnkovej výbavy 15 485,61 ElIR PML EUR

1820 kg I

DODATKOVÉPOISTENIE
doplnkovej výbavy vozidla
- položkovitý rozpis

Od začiatku tohto poístenía sa ruši poistná zmluva č.

L 1/l r: ••
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F.Základné poistenie Typ poistenia' A D S ~ GD O D ••~ Sadzbové f"",---------."

Sadzba ~ poistné EUR

Dohodnutá VÝška spoluúčasti ~ ., . Franšíza 199 EUR D Koeficient,
(ť.•• lI;,di1e,na=:ocm(e!:l;,mslk 5 ", rnínlmálne 65 EUR 1~U.xyltnr ••_,,,,,m(t~,,,,,lIh spoluúčasn

v.S. tt. 12tds. l VFYK*5) • ~~C:,il. 12 c:~ l vn Y~5J ~.==~
Spôsob D' O . D "... O preprava O právo prednostne] Koeficient 1
používania MV: taxi autoškola autopožíčovna nebezpeč. vecf jazdy používania MV ~ __ ...l

O krátkodobý D dlhodobý D výpožicka D náhradné O predvädzacie iné
nájom nájom MV MV MV '-- ---'

D odstránenie výluky úmyselný požiar jvýbuch (ÚPV) pOéJHI 4 O~~ l p~ rn) VP? KAS-S

Iná zlava r Výška II Koeficient
• druh L_ zravy ~ ~==~
Iná zlava ;:,==============~ Výška II Koeficient I
- druh . zľavy L____::J :=. ====:::
Iná zľava I Výška II Koeficient 1
- druh . ztavy L____::J ~.=====:
Iná zľava I Výška II Koeficient I
• druh . zl'avy L____::j ~.=====:
Iná zľava 1 , Výška II Koeficient I
- druh . zravy l___!:j :=.====:::
Iná zlava 1 I Výška II Koeficient I
• druh . zl'avy ~ ,_.__ _'

Výška zľavy za
spôsob platenia

Minimálne poistné za motorové vozidlo L..1 EU_,n1

G. Dodatkové poistenia
Batoilna: Poistná suma: D 400 EUR D 800 EUR D 1 600 EUR

Počet sedadiel D Dojednaný násobok D
vozidla zákí poistných súmÚrazové poistenie:

Základné poistné sumy: smr! následkom úrazu 664 EUR, trvalé následky úrazu 1 328 EUR

Násobok
koeflcientov 1

Koeficient ÚPV '--_--'I IL..__ _'

Základné pDlstné I
za motorové VDzldlo EUn

l' F:<.t.,hIUsohcHod. Il ~======::;---~_,
Násobok koeficientov 2

Upravené poistné :=:=======----"
za motorové vozidlo '-- EU...J~

(M Z.I>bdr.' ~~ x lIaslltc1t !:JltJ 21

o Koeficient s!' 1

Ročne poistné ~I =====-------,1
za motorové vozidlo 1.... 2_3_2_,2_8.u_,~

(o Up7I1!n! p\l!;:n; • Kod" x K~f"J

Ročné poistné I 1

za batožinu ~.=============EU=:~
Ročné pOistné za úraz 1....1 :;_EU_,R1

Ročne poistne I 1
zaprepravu ~.=========EIJ=:A

Ročná poistná I I
za čelné sklo 1..... ;:::.EU..;.J~

Prepra.v.a: Poistná O 1 992 EUR D 3 320 EUR D 5 312 EUR D 6 640 EUR
Spoluucasr 166 EUR suma:
Poistenie fV'l Spoluúčasť 5 %, O Spoluúčasť O EUR O Franšíza 199 EUR
čelného skla: ~ min. 16,60 EUR
Háhra.d~é~ozldlo: D 35 EUR D 50 EUR D 70 EUR O 85 EUR D 100 EUR
Denny hmit (DL):
Maximálna doba prenájmu D 5 kalendárnych D 10. kalendárnych Poistná suma I I Ročné poistné I I
náhradného vozidla (MOP): dní dm ('IIl,IIOPi ~.=====8=UR=:za náhradné vozidlo ~=============EU=:~
Poistenie finančnej Poistná suma GAP s DPH I I S d b I I Ročné poistná I ,
straty (GAP) (cllmrl'Jct.J hc6.1o;!i IW' NVI L... .:...EU......JR a z a n za GAP poistenIe ~=============EU=:~

Variant A O Variant B D Variant C D Variant DD Ročné poistné za I ,
dodatkové pripoistenia L.. ---;=====Eú=:n

Výška zl'avy za I I Koelicienlsp I
sposob platenia li r---_.:::....:.====~

Výsledné ročné poistné 1 ,
za dodatkové prlpDlstenla 1.... 2_3_2_.2_8__.:..:EU..;.J~

Ročné poistné celkom , 232,28 EUR I
Ifk~e p1);'~~Z3moi'rMW1.í!~'Vý5f.il:1Omnép~Í$.'l1i li dod.l:W p(~ •••• )~=======:

Leholné poistne I 58,07 EUR I
ť5flilbpo!s~m~.íllO~)_:.==~=====:"

Ir--I -';""""11, II I I I-
Peňažný ústav poisťovne: číslo účtu IBAN / SWIFT (SIG) kód banky: Var. symbol (č. PZ bez spojovníkov): Konštantný symbol:
SLSP,a.s, SK28 0900 0000 0001 7819 5386 / GlBASKBX

3558Tatra banka, 8.S. SK60 11000000002623225520/ TATRSKBl 2659020283
Prima banka SIDvensko. a.s, SKB7 5600 00000012 0022 2008 / KDMASK2X

H. PlatenIe poistného
Periodicita platenia poistného

D ročne O polročné 181štvrťročne D jednorazovo
Druh platby
O PZ poštový peňažný poukaz IZIKZ bezhotovostne a avízo

O KN bezhotovostne bez avíza D IU inkaso z účtu platiteľa splatné dňa I I I I

L 2jJ r: ••



••I. Ďalšie ustanovenia
Nová cen~ d? poistenia I I I I I I I I I
stanovená dna "I o I I

I pracovníkom I
spoločnosti Slovexperta

1. Poistník vyhlasuje. že k začiatku poislenia poistený disponuje nasled očtorn klúčov a ovládačov:

al originálne kl'úče od MV dodávané výrobcom MV v počte

b) kópie krúčov od MV v počte 0
c) diaľkové ovládače (iné ako v klúčl) v počle 0
d) klúče od mechanického zabezpečovacieho zariadenia typu Ir==;__----_---~·-- mm] v počte [__m]
e) iné I -- I v počte C=:J

2. Toto poistenie môže v zmysle § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistenia.
3. Poistník podpisom poistnej zmluvy dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poisfovne na účely priameho

marketingu poisťovne (najmä informácie o novinkách. akciách a zľavách, ako aj o súťažiach, poistných produktoch, poskytovaných online
službách a pod.) po dobu trvania poistného vzťahu: O ÁNO / O NIE.

4. Poisťovňa informuje polstníka, že [eho osobné údaje spracúva pOdl'a § 10 zákona Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údaiov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len .zákon Č. 12212013 Z. z.") V spojeni s § 78 zákona Č. 3912015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len .zákon Č. 39/2015 Z. z."). Poislník dáva poisťovni súhlas. aby po dobu nevyhnutnú na zabezpe-
čenie výkonu práv a povinnosti, vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy jeho osobné údaje v rozsahu podla § 78 zákona Č. 39/2015 Z. z..
poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým osobám podnikajúcim v poísfovnicíve, právnickým a fyzickým osobám po-
skylujúcim služby finančného sprostredkovania a finančného poradenstva podla osobitného predpisu. Poistník prehlasuje, že mu boli vopred
poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona Č. 122/2013 Z. z, a bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona
č. 122/2013 Z. z. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.

5. Poistník týmto neodvolatel'ne záväzne vyhlasuje, že peňažné prostriedky, použité na splátky poistného z tejto poistnej zmluvy, sú jeho vlast-
níctvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva na vlastný účet. V pripade uzatvorenia zmluvy na cudzi účet alebo použitia prostriedkov
inej osoby sa poistník zaväzuje poisfovni predložlf zákonom požadovane dOklady.

6. Poistník podpisom poistnej zmluvy vyhlasuje. ie bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistne] zmluvy pfsomne obozná-
mený s obsahom poistnej zmluvy vrátane príloh, so Všeobecnými poistnými podmienkami pre havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej
len "VPP KAS-5") a v prípade dojednania pripoistenia úrazu tiež so Všeobecnými poistnými podmienkaml pre úrazové poistenie (ďalej len
.VPP 10004"), ktoré tvoria neoddeliternú súčasť poistnej zmluvy, s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prosíred
níctvom Formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy (ďalej len .Forrnulér") a tiež prehlasuje, ie VPP KAS-5.
Formulár a v prípade dojednania pripoistenia úrazu tiež VPP 10004 prevzal v plsomnej podobe. aleboO že VPP KAS-5, Formulár a v prrpade
dojednania pripoistenia úrazu tiež VPP 1000-4 neprevzal v pisomnej podobe, ale mu boli na základe jeho žiadosti zaslané e-mallern

7. Poisťovňa je podl'a zákona Č. 39/2015 Z. z. povinná pri uzatváraní poistnej zmluvy v neživotnom poisteni požadovať preukázanie totožnosti
klienta a klient je povinný takejto žiadosti vyhovief.

8. Poistený je povinný pocla pokynov zástupcu poisťovne pred začiatkom poistenia podrobiť sa obhliadke poisteného motorového vozidla. V opač-
nom prípade bude takéto konanie posudzované ako porušenie povinnosti poisteného a následne je poist'ovňa oprávnená pri vzniku poistnej
udalosti primerane znrin' alebo odmietnuť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv mohlo mať toto porušen1e na rozsah jej povinnosti plniť; pois-
ťovňa môže v takomto prípade poistnú zmluvu vypovedať do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
Výpovedná lehota je 8 dn! a začlna plynúť odo dňa doručenia výpovede poistníkovi. Poistenie zanikne uplynutím výpovednej lehoty.

9. Poistený je povinný, podla pokynov poisfovne, v prípade vzniku škody na poistenom MV,nahlásiť túto udalosť telefonicky. príp. elektronickou
poštou (e -mailom) na prlslušný dispeČing poisťovne.

10. Poistnik vyhlasuje, že všetky odpovede na otázky poisfovne týkajúce sa poistenia a všetky ďalšie uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zavä-
zuje sa každú zmenu bezodkladne oznámiť písomne poisťovni. Pokiaľ nie sú odpovede napísané jeho rukopisom, potvrdzuje, že ich overi' a
sú pravdivé. Berie na vedomie. že nepravdivé alebo neúplné odpovede môžu mať v zmysle Občianskeho zákonníka za následok odstúpenie
od poistnej sumy alebo odmietnutie poistného plnenia zo strany poisťovne.

V IPrešove

dňa 10,1.1°12.12.1°1 -{I~I

L 313 r:
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KOMUNÁLNA \
POISŤOVŇA \

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
. ~tefáníkova 17. 811 05 Bratislava
IČO: 31 595545, IČ DPH: SK7020000746
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava J. odd. Sa. III č 3345/BVIENNA INSURANCE GROUP

Osobitné zmluvné dojednania k havarijnému poisteniu pre PZ Č. 2659020283

Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a prislušenstvo tvoriace jeho štandardnú,
povinnú a doplnkovú výbavu, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je Stredná umelecká
škola

a) Poistenie je dojednané so spoluúčasťou: pre všetky motorové vozidlá 5%,
minimálne 65,-€, .
b) V rámci poistenia je poistením kryté aj poistenie čelných skiel so spoluúčasťou
16,60,-€,
c) Poistenie je dojednané s územnou platnosťou: Európa.
d) Hodinová sadzba za opravu motorového vozidla je neobmedzene.
e) Parciálne škody (hradené v nových cenách) sa budú hradiť do výšky 95%
všeobecnej hodnoty motorového vozidla.
f) Odťah motorového vozidla bude preplatený do najbližšieho značkového servisu.
g) V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčné služby.
h) Opravu s hodnotou vyššou ako je dojednaná spoluúčasť na motorovom vozidle
bude hradiť poisťovňa priamo servisu - vystavenie krycieho listu.
i) Poisťovňa bude akceptovať existujúci spôsob zabezpečenia motorových vozidiel
klienta a poistné sumy (vstupné hodnoty) poistených motorových vozidiel ako nové
ceny - vzťahuje sa to na motorové vozidlá vstupujúce do poistenia od počiatku a
taktiež na motorové vozidlá vstupujúce do poistenia v priebehu trvania poistnej
zmluvy.
j) Poisťovňa nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do
poistenia.

r:


