NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
č. 1049008251
Povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
(Ďalej len „PZP“)

Poisťovateľ
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Štefánikova 17, 811 05, Bratislava, IČO: 315
955 45, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre
DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vl.č. 3345/B
(Ďalej len „Komunálna poisťovňa“)

Poistník/Držiteľ/Vlastník
Typ osoby:

Právnická osoba

Obchodné meno:

Obec Lošonec

Sídlo:

Lošonec 62

PSČ a obec:

91904 Lošonec

IČO:

00682292

DIČ:

2021147733

Zástupca firmy (starosta):

Mgr. Juraj Rábara

tel. č.:

0911669488

e-mail:

losonec@gmail.com

Vozidlo
Skupina vozidla:

SE

Továrenská značka:

AVIA

Model:

DVS 12, A30, karoséria SG HASIČSKÁ

VIN:

177606145

Vozidlo pred registráciou:

áno

Séria a číslo technického
preukazu:

nevydané

Evidenčné číslo vozidla (ŠPZ):

TT 176BR

Rok výroby:

1977

Zdvihový objem valcov:

3319 cm3

Výkon motora:

58.80 kW

Celková hmotnosť:

5150 kg

Farba vozidla:

červená

Druh paliva:

diesel

Počet sedadiel:

9

Druh vozidla:

požiarne vozidlo

Účel použitia:

vozidlo s právom prednostnej jazdy

Rozsah poistenia/Poistné krytie
Limit poistného plnenia:
a. pre škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj pre úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti,
nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového
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zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkov starobného
dôchodkového sporenia vynaložených príslušným subjektom, bez ohľadu na počet zranených
alebo usmrtených: 5 000 000 EUR
b. pre škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci; pre ušlý zisk a pre
účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov z poistenia
zodpovednosti bez ohľadu na počet poškodených: 1 000 000 EUR
Typ poistenia: GARANT PLUS

Údaje o poistení a platení poistného
Začiatok poistenia:

17.02.2016 00:00

Poistenie na dobu:

neurčitú

Poistné obdobie:

1 rok

Druh poistného:

bežné

Základné ročné poistné (bez
bonusu):

114,75 EUR

Výsledné ročné poistné po
zľavách a bonusoch:

172,13 EUR

Splátka poistného:

172,13 EUR

Periodicita platenia:

ročne

Forma úhrady:

poštová poukážka

Splatnosť prvého ročného
poistného (najneskôr):

03.03.2016

Splatnosť následného poistného: 17.02 príslušného kalendárneho roka
Deň splatnosti prvého ročného poistného/prvej splátky poistného je zároveň posledným dňom lehoty
na prijatie tohto návrhu.
Číslo účtu poisťovateľa:

0178195386 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

IBAN:

SK2809000000000178195386

BIC (SWIFT kód):

GIBASKBX

Variabilný symbol:

1049008251

Konštantný symbol:

3559

Špecifický symbol:

00682292

Úhrada poistného
Poistenie vzniká zaplatením a následným pripísaním splátky poistného na účet Komunálnej poisťovne
najneskôr 03.03.2016. Odchylne od VPP 705-8 (čl. 5. odst. 3.), ak nebude poistné alebo splátka
poistného pripísané na bankový účet poisťovateľa v lehote 15 dní odo dňa začiatku poistenia, teda do
24:00 hod., platnosť tohto návrhu zanikne a prípadné neskoršie zaplatenie poistného nebude mať
vplyv na vznik poistenia (nebude považované za akceptáciu návrhu poistnej zmluvy a poistenie
nevznikne).
Prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy (pripísaním poistného alebo splátky poistného na
bankový účet poisťovateľa) sa z návrhu stáva poistná zmluva a deň predloženia návrhu je zároveň
dňom uzavretia poistnej zmluvy. Poistenie začína 00:00 hod. stredoeurópskeho času dňa
dojednaného v návrhu poistnej zmluvy ako začiatok poistenia, ak bolo poistenie uzavreté pred dňom
začiatku poistenia. Ak je deň uzavretia a deň začiatku poistenia totožný, poistenie začína plynúť
okamihom uzavretia poistnej zmluvy. Poistenie končí 24:00 hod stredoeurópskeho času dňa
dojednaného v poistnej zmluve ako koniec poistenia.
Do doby doručenia potvrdenia o PZP (ďalej len "biela karta") poisťovňou je platné dočasné
potvrdenie o PZP (ďalej len "dočasná biela karta"), ktorého platnosť zaniká dňom doručenia
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potvrdenia o PZP poistníkovi, najneskôr však dňom uvedeným v dočasnej bielej karte. Po pripísaní
poistného na účet, Komunálna poisťovňa doručí poistníkovi poštou bielu a zelenú kartu pre celé
poistné obdobie na adresu uvedenú v návrhu tejto zmluvy.

Vyhlásenie poistníka
Poistník pred uzatvorením poistnej zmluvy:
a. vyhlasuje, že bol s dostatočným predstihom pred zaplatením poistného a uzavretím poistnej
zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, so Všeobecnými poistnými
podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
(technický rok) č. 705-8, Zmluvnými dojednaniami a rozsahom asistenčných služieb, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy, s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej
zmluvy prostredníctvom Formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej
zmluvy, s Informáciami pre spotrebiteľa pred uzavretím poistnej zmluvy na diaľku, a tiež
prehlasuje, že tieto dokumenty mu boli na základe jeho žiadosti zaslané e-mailom;
b. vyhlasuje, že úplne a pravdivo odpovedal na všetky písomné otázky týkajúce sa dojednávania
poistenia podľa tohto návrhu poistnej zmluvy, a zároveň vyhlasuje, že všetky ním vyššie uvedené
údaje sú pravdivé a úplné a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez
zbytočného odkladu oznámiť Komunálnej poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch. Ďalej
poistník vyhlasuje, že vyššie uvedené motorové vozidlo nie je používané na iné účely ako je
uvedené v tomto návrhu na uzavretie poistnej zmluvy;
c. 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 s potvrdením o poistení zodpovednosti a zelenou kartou;
d. si je vedomý, že poistenie z tejto poistnej zmluvy vzniká zaplatením poistného a následným
pripísaním finančných prostriedkov na účet poisťovateľa. Ak platba poistného nebude
zrealizovaná do dňa splatnosti uvedeného v Návrhu poistnej zmluvy, bude tento Návrh poistnej
zmluvy považovaný za neplatný a jeho ďalšie spracovanie bude zrušené;
e. súhlasí s návrhom poistnej zmluvy a zaplatením poistného dochádza k uzavretiu poistnej zmluvy s
podmienkami uvedenými v návrhu poistnej zmluvy;
f. potvrdzuje, že si je vedomý, že pokiaľ bude poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v
návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy, poistenie je platné odo dňa, ktorý je v návrhu poistnej
zmluvy označený ako deň začiatku poistenia;
g. berie na vedomie, že deň uzavretia návrhu poistnej zmluvy je zároveň dňom doručenia návrhu
poistnej zmluvy;
h. potvrdzuje, že bol oboznámený s údajmi podľa § 792 a) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka;
i. súhlasí so začatím poskytovania finančnej služby podľa § 6 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
j. vyhlasuje, že s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy bol oboznámený
s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom Formulára o
dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy v zmysle § 70 ods. 4 zákona č.
39/2015 Z .z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;
k. potvrdzuje, podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, že poistnú zmluvu v zmysle tohto návrhu uzaviera vo vlastnom mene;
l. potvrdzuje, že mu bolo vydané tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode.
m. držiteľ poisteného motorového vozidla prostredníctvom poistníka čestne prehlasuje, že
počas predchádzajúcich 36 mesiacov spôsobil uvedený počet rozhodných udalostí, na
ktorých mal vinu alebo spoluvinu: 0.

3/4

Ochrana osobných údajov
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 (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.
z.“) v spojení s § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 39/2015 Z. z.“). Poistník dáva poisťovateľovi súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na
zabezpečenie výkonu práv a povinností, vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy jeho osobné údaje v
rozsahu podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. poskytoval, sprístupňoval a cezhranične prenášal
právnickým osobám podnikajúcim v poisťovníctve, právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim
služby finančného sprostredkovania a finančného poradenstva podľa 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 poisťovateľa.
Poistník nedáva súhlas na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa na
účely priameho marketingu poisťovateľa (najmä informácie o novinkách, akciách a zľavách, ako aj
súťažiach, poistných produktoch, poskytovaných online službách a pod.) po dobu trvania poistného
vzťahu.

Údaje o sprostredkovateľovi
Umbrella Group, s.r.o. – prostredníctvom internetového portálu www.gamp.sk
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
+421 948 507 186
info@gamp.sk
Získateľské číslo: 498
V Bratislave, dňa 15.02.2016, 17:52:17 hod.
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