
DOHODA
pred uzatvorením poistnej zmluvy
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uzatvorená medzi:

Klient: "!b~ --
,ic7~) '8LIJE.C0 Y .7)017

priezvisko a meno 1 obchodné meno:

trvalé bydlisko 1sídlo: ,~+~~Li,<i-~~
tRio o I ?t.-/35CV

ro'ďné:čí~i~1 i6'ä b.á$~.iďq?,f"""""""""",,,,
pozn, v prípade právnických osôb doplniť aj údaj o zápise v registri
(napr, obchodnom registri) + uvedenie osôb oprávnených konať za
právnickú osobu

ďalej len "klient"

Poisťovateľ:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a,s,
sídlo' Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava
IČO: OO 151 700
zapísaná: obchodný register, Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa,
Vložka číslo 196/B

ďalej len "poisťovatel'"

podľa § 51 Občianskeho zákonníka

Čl. I.

1. Klient týmto vyhlasuje, že bol pred predložefJim návrhu
, , 'I d v °q420'f222 ~na uzatvorenie poistnej zm uvy po c .. /.."""" ... "." .... """".

poisťovateľom poučený o nasledovných ustanoveniach zákona
Č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení
neskorších predpisov (ďalej aj "zákon") a ich význame:
• § 9 ods. 5 zákona - "Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas

poistného obdobia pre neplatenie poistného, osoba, ktorá má
povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 tohto zákona, je
povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť.poistného
obdobia s doterajším poisťovateľom. Poistná zmluva uzavretá
počas tohto poistného obdobia s iným poisťovateľom je
neplatná."

81 § 11 ods. 11 zákona - "Poistnú zmluvu na to isté poistné
obdobie nemožno uzavrieť u iného poisťovatel'a."

'it Klient vyhlasuje, že porozumel poučeniu poisťovatel'a a že si je
•vedomý toho, že:

<II pokial' jeho poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla identifikovaného v návrhu na
uzatvorenie poistnej zmluvy uvedenom v čl. I, bode 1,
zaniklo pre neplatenie poistného počas poistného obdobia,
nemôže platne uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu
časť poistného obdobia s iným poisťovateľom (t.j. inou
poistovňou), nakoľko táto bude považovaná v zmysle právnej
úpravy za neplatnú, a to bez ohľadu na to, či poistné bolo

zaplatené.
III pokiaľ má na určité poistné obdobie už uzavretú poistnú

zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednost za ško . "~,ý
oela ľlyc~
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Allianz
Slovenská

prevádzkou motorového vozidla identifikovaného v návrhu na
uzatvorenie poistnej zmluvy uvedenom v čl, l. bode 1., nemôže
na takéto obdobie uzavrieť ďalšiu zmluvu u iného poisťovateľa
(t.j. u inej poisťovne), nakoľko táto bude v zmysle právnej
úpravy považovaná za neplatnú, a to bez ohľadu na to, Čl

poistné bolo zaplatené.

3. Klie.nt sa zaväzuje poskytnúť najneskôr do okamihu podpísania
návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy uvedeného v čl. I. bode!
poisťovateľovi pravdivé a úplné informácie o:
• zániku poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú

prevádzkou motorového vozidla identifikovaného v návrhu na
uzatvorenie poistnej zmluvy uvedenom v čl. I, bode -I. počas
poistného obdobia pre neplatenie poistného u iného
poisťovateľa,

• existencii poistnej zmluvy uzavretej s iným poisťovateľom
týkajúcej sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla identifikovaného v návrhu
na uzatvorenie poistnej zmluvy uvedenom v čl, I. bode 1,
a o poistných obdobiach dojednaných v takejto poistnej
zmluve,

Čl. II.

1. Pokial' klient porušil svoje povinnosti uvedené v čl. I. bode 3, tejto
dohody a v dôsledku ustanovení zákona č, 381/2001 Z.z.
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších
predpisov uvedených v čl. I. bode 1. tejto dohody bude poistná
zmluva medzi poisťovateľom a klientom uzavretá akceptovaním
návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy uvedeného v čl. I bode 1.
neplatná, zaväzuje sa klient na písomnú výzvu poisťovateľa do 14
dní od jej doručenia uhradiť poisťovatel'ovi zmluvnú pokutu vo

, výške 1 00051</33,19 EUR*.

2. Poisťovateľ a klient sa dohodli, že pokiaľ poisťovateľovi
vznikne v dôsledku neplatnosti poistnej zmluvy uvedenej
v bode 1. tohto článku povinnosť vrátiť klientovi prípadné
platby zaplatené ako poistné, je poisťovateľ oprávnený na
jednostranné započítanie svojej pohľadávky oproti pohľadávke
klienta na vrátenie platieb zaplatených ako poistné, a to bez
ohľadu na to, či nastala splatnosť záväzku klienta na úhradu
zmluvnej pokuty.

Čl. III.

1, Táto dohoda sa uzatvára v 3 vyhotoveniach.

2, Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom jej uzatvorerua

3, Táto dohoda sa uzatvára ako samostatná dohoda.
platnosť a účinnosť nie je viazaná na platnost a LIČlllllDSI

poistnej zmluvy uvedenej v článku II bode 1 tejto dohody

4. Táto dohoda je prejavom slobodnej a vážnej v61e je.j (Ičaslllllo\

a jej obsah považujú účastníci za určitý a zrozumiteľný

J



Číslo návrhu na uzavretie poistnej zmluvy:
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Allianz <!ID
Slovenská poistovňa

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
Poisfovatel': Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, ico: OO151 700, lé DPH: SK2020374862, zapísaná v obch. regístri Okresného súdu

Bratíslava 1, odd .. Sa vložka č. 196/B

Priezvisko meno. titul

Poistnik

Kontaktná adresa
Priezvisko, meno, titul/obchodné meno

Adresa (ulica, číslo, obec, PSČ)

Držiteľ (len ak JC odlišnj od poisti

Deň uzavretia zmluvy
1310 I, 10151. '-1.2-'---10---'-1---'-( 1---;0,(I

Spôsob platenia

Jednorazové O

Predbežné poistenie zodpovednosti

k;111.loI51.12.loI4111 hOdmlolol:lulol
Poistenie na dobu neurčitú

Prvé poistné Ďalšie poistné

Bežné

EUR/SKK DOO Pokia!' nie je uvedená mena, poistné a iné hodnoty sú uvedené v mene Slovenskej republiky platnej
ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

DOPT!MA'

Limit poistného plnenia dojednaný
odchylne od VPP čl V ods. 3'

Ročné poistné Bonus/MalusÁNoD BIM Dižka rozh. doby

Spiatky 1F?1.. '
11 IL!J

Splátkové
poistné

že neplatia ustanovenia Článku III Systém bonus/malus zmluvných doiednani, ak nie je
na uzavretie poistnej zmluvy pn slovách .Bonua/Malus" označené "ANO"

Oisti1C-h(;)P
éfUc

podmi
te Ovél v'

OVi l.

il1PPI

Limit poistného plnenia dojednaný
odchylne od VPP čl. V ods. 3:

Ročné poistné CmI I I
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DOHODA

Čl. I.

1. Poistník týmto vyhlasuje, že bol pred predložením návrhu na uzavretie poistnej zmluvy poisťovatel'om poučený o ustanoveniach § 9 ods. 5 a § 11
ods. 11 zákona Č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v zneni
neskoršich predpisova ich význame.

2. Poistník sa zaväzuje poskytnúť najneskôr do okamíhu podpísania návrhu na uzavretie poístnej zmluvy poísťovatel'oví pravdivé a úplné informácie o:
zániku poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ídentifikovaného v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy počas
poístného obdobia pre neplatenie poistného u iného poistovatela,
existencii poistnej zmluvy uzavretej s iným poisťovatel'om týkajúcej sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
identifikovaného v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a o poistných obdobiach dojednaných v takejto poistnej zmluve.

Čl.II.

1. Pokial' poistník porušil svoje povinnosti uvedené v čl. I. bode 2. tejto dohody a v dôsledku ustanovení zákona Č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov uvedených v čl. I. bode 1. tejto dohody bude
poistná zmluva medzi poistovatelorn a poistníkom uzavretá akceptovaním návrhu na uzavretie poistnej zmluvy neplatná, zaväzuje sa poistník na písomnú
výzvu poistovatela do 14 dní od jej doručenia uhradiť poisťovatel'oví zmluvnú pokutu vo výške 1 000 Sk/33,19 EUR'.

2. Poisťovatel' a poistník sa dohodli, že pokiaľ poisťovatel'ovi vznikne v dôsledku neplatnosti poistnej zmluvy uvedenej v bode 1. tohto článku povinnosť
vrátiť poistníkovi prípadné platby zaplatené ako poistné, je poisťovatel' oprávnený na jednostranné započítanie svojej pohľadávky oproti pohl'adávke
poistníka na vrátenie platieb zaplatených ako poistné, a to bez chladu na to, či nastala splatnosť záväzku poistníka na úhradu zmluvnej pokuty.

Čl. III.

1. Táto dohoda sa uzaviera ako samostatná dohoda, ktorej platnosť nie je viazaná na platnosť poistnej zmluvy uzavretej medzi poistovatelorn a poistníkom
akceptovaním návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

Spracovanieosobných údajov:

Poistník dáva poisťovatel'ovi:
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v informačnom systéme poisťovatel'a a zaisťovatel'a na účely správy poistenia, na účely likvidácie

poistných udalostí a na účely zaistenia na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy,
- písomný súhlas s poskytnutím osobných údajov tretím osobám na účely realizácíe asistenčných služieb, ak sú zmluvou asistenčné služby dojednané,
- písomný súhlas s cezhraničným prenosom osobných údajov, vykonávaným v prípade likvidácie poistných udalosti, do európskych krajin,
- osobitný písomný súhlas s cezhraničným prenosom osobných údajov do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných

údajov, ak budú vyžadované pre likvidáciu poistnej udalosti vzniknutej v takejto krajine.
Poučenie: Poistník je oprávnený podla § 20 ods. 5 zákona Č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov písomne odmietnuť cezhraničný prenos
svojich osobných údajov.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. podl'a zákona č. 428/2002 Z.z. oznamuje, že spracúvaním tlačových výstupov s osobnými údajmi pre styk s klientmi
poverila Siemens s.r.o., Stromová 9,831 01 Bratislava.

Vyhlásenie poistníka (poistník uvedený na prvej strane tohto návrhu na uzavretie poistnej zmluvy):
Vyhlásenie poistníka v zmysle zákona Č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene:

ÁNO_B
NIE D v mene:

Meno a priezvisko / názov:

Dátum narodenia, resp. rodné číslo / IČO:

Bydlisko / sídlo: .

TI. 6.1050/41 m -IV./2009

Ziskateľské cere
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sprostrcdkovatela porsterua 1

Počet príloh: .....
'Konverzný kurz 1 EUR - 30,1260 SKK
Informáciu potrebnú pre realizáciu platby prvého poistného obdržíte od sprostredkovateľa poistenia,
Pri ďalších platbách poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo poistnej zmluvy; poistné uhrádzajte na účet v Tatra banke, a. s.,
číslo účtu 2622740600/1100.
Pri bezhotovostnom styku uvádzajte konštantný symbol 3558; pri platbe poistného poštovou poukážkou uvádzajte konštantný symbol 3559.


