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-?Ťľ'ľátlľl'1 NAVRH NA UZAVRETIE PoISTNE| zMLuVY NA DIAĽKU

Havarijné poistenĺe motorového a prípojného vozĺdla
(Autobonus)VIENNA INSURANCE GROUP

Šteĺánikova 17' 8'l1 05 Bĺaĺislava
lČo: gl 5g5 545. DlČ: 20210970gg. lČ opĺ: SK7020000746
spolocnosĺ le Č|6nltm skUplny ÍeqlstlYanej pÍŕ 0PH l2pís,ná v obchoonam íeqistl
0l\ĺ€snéhÚ :Údu BÍäl]sláVa l' odoi€|: sa' vložka č- 3:,15lB ĺdälel lôn .'polsi'ovĺiä'l

A' Poistnílĺ / Poistený (ak ie poistený odlišný od poistníka, Údale o poislenom sÚ Uvedené V prĺlohe)

číslo poislnei zmluw

získatel ské čís|o sprostredkovatelä

2768007855

2700126404

obec Krajné

! noone cĺslo / rc0 l0l0l3t1t1l7t1t5l
Ulica Krajné

Priezvisko /

Názov firmy

Meno

0bec Krajné

Platitel'DPH: ! lČ DPH

52 PSČ 9t1l6l1t6
+421905358322

Titul

0rientačné
čÍslo

Mobilný
teleÍón

E-mail sekretariat@kraj ne. sk

x

SWIFT (BIC)

B. ľšeobecné údaie o zmluve Pre toto poistenie platia: VPP KAs_6 E

C. Zuláštne údaie Predaj cez servis/autopredajcu áno ! nie E Kód servisu/autopredajcu

Poistenie dojednal /
Štatutárny orgán

ll. Poistná doba

Predpokladaný
začiatok poistenia'

Továr.

značka

IBAN
(číslo účtu)

118111012r01119 010s0100d
(hod:min)

I ttt I

oPP 27&6 x vPP 1000-7

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú:

IZačiatok poistenia je bud' deň a hodina stredoeurópskeho času dojednané v tomto návrhu poistenej zmluvy ako vyššie uvedený predpokladaný
začiatok poistenia, nie však skôr ako dÔjde k uzavretiu poistne| zmluvy, alebo deň a hodina stredoeurópskeho času prevzatia nového MV podlä
preberacieho protokolu, alebo deň a hodina stÍedoeurópskeho času vykonania vstupnej obhliadky ojazdeného MV podl'a Zápisu o obhliadke MV pri
vstupe do poistenia, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr.

Poistený je povinný pred predpokladaným začiatkom poistenía ojazdeného vozidla podrobiť sa obhliadke poisteného ojazdeného vozidla. V opačnom
prípade takáto poistná zmluva nenadobudne účinnosť a poistbvni nevznikne povinnosť poskytnúť poistenému poistné plnenie.

E. ľozidlo

Koniec
poistenia dňa

4156 cm.
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ZETOR PROXIMA CL 1OOTvp
Druh

vozidla

EČV

ĺ špz
EČV pride-

lené dňa
MY334YD

011 ;0 t1t2t 0; 1 19
Dátum zápisu
drŽitel'a MV
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Stav
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Druh

karoséľie

01'1 11t0t2t0t1tg

počÍtadla

VlN / č. karosérie

/ č. podvozku

Dátum prvej evidencie
(rok výroby)

Tvp

motora

Výkon
motora

Nová cena
vozidla

DopInková

výbava

0bjem
valcov

Celková
hmotnosť

6500 kq

Palivo Nafta

urcena 0cenovacrm
pr0qram0m

vozidlo
je úplne nové

vozidlo
je ojazdené

Počet
sedadiel

50 400,00 EUR

urČená
Slovexpertou

Poistná suma vráiane

doplnkove1 výbavy

z faktúry
za nové MV

urcena
ÚNP + výnimka

50 400,00 EUR 50 400,00 EUR

DODATKOVE POISTENIE

doplnkovej výbavy vozidla
- poloŽkovitý rozpis

0d začĺatku tohto poistenia sa ruŠí poistná zmluva č.

x
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F
F. Záldadné poistenie

Dohodnutá vÝška sooluÚčasti
,pĺe škody1m m wólnom čelnom slde

podfa cl. 12 odr 4 VPP MS)

Typpoistenia n f] e ! c ,( D

10,00 ., minimáĺne

Sadzba 1,12 .6 564,49 
EUB

Sadzbové
poistné

Koeŕicient 1,00

1,00

't

330,00 ÉUR

Spôsob
pouŽívania MV:

prednostná
jazda

tne

lná zlava - druh

lná zl'ava - druh

lná zläva - druh

lná zl'ava - druh

lná zläva - druh

bežne taxi

krátkodobý
nájom

preprava
nebezpeč. vecĺ

spoluÚčasti

KoeÍicient
pouŽívania MV

autoškola |-l autopoŽičovňa f]
dlhodobý
nájom

tĺýpoŽička
MV

náhradné
MV

predvádzacie
MV

UNP VýŠka 10 "i 0,90

10

10

Koeficĺent

KoeÍicient

KoeÍicient

KoeÍicient

KoeÍicient

0,90

0,90poskytnutá na 2 roky

poskytnutá na 1 rok

zl'avy

zlavy

zl'avy

zl'avy

zlavy

Výška

Výška

Výška

Výška

9i

9i)

Základné poistné
za motoľoľé ľozldlo

Násobok
koeficientov zliav

UpraYené polstné

za motoroľé vozidlo
(= záHadné poislné x tlásobok koeĺ. diav}

KoeÍicient
perĺodicity platenia

celkoľé ročné lolstné
za zálĺladné poislenie tltl

Bočné poistné

za batoŽinu

Bočné poistné

za čelné sklo

564,48 EUn

0,7290

41'1,51 
EUR

1,00

nepoistené ,u*

39,51 EUR

Rozhodná doba
Škodového priebehu

,C

Poislenie
čelného skIa:

lláhľadné Yozidlo:
Denný limit (DL):

Maximálna doba prená1mu

náhradného vozidla (MDP):

prevzatá
. Počet mesiacov

cestne Prenlasena rozhodnej doby
KoeÍicient 

u,

Kogĺ' = lĺ00-lD
b()lrwéi ďavyl] ĺ000,60

246,90 EUR

Výška bonusovej
zl'avy

ilinimálne poistné za motolové ľoddlo
30 9ó zo zák|adného pdslného za Mv 169,34 EUR

(= UpÍaveÍÉ poistné .a Mv x Koeĺ..' x Koeĺ- periodicity platenia}

G. Dodatkové poistenia

Baložina: Poistná suma: 4OO EUR 8OO EUR ! ĺ ooo run

Úrazové poistenie: Počet sedadiel
vozidla

Dojednaný násobok
zákl. poistných súm

Základné poistné sumy: smrť následkom Úrazu 700 EUR, trvalé následky úrazu 1 400 EUR

Preprava: Poistná
Spoluúčasť 165 EUR suma:

Ročné poistné za Úľaz nepoistené 
uu*

nepoistené ,u^

Spoluúčasť 5 %,

min. 16 EUR

35 EUR

2 OOO EUR

5 kalendárnych
dnÍ

3 5OO EUR 5 5OO EUR

! Spoluúčasť 0 EUR fl Franšĺza'ĺ99 EUR

50 EUR 70 EUR 85 EUR lOO EUR

fl z ooo run Bočné poislné
! za pÍepÍauu

! Jl,nu''noá'nY'h Poi'tná'u" --_ EUR

Bočné poistné

za náhradné vozidlo

Bočné poislné
za GAP poistenie

Bočné poistné za
dodalkové pľipolstenia

nepoistené ,u,

nepoistené ,u,

39,51 
EUR

Poislenie ĺinančnei Poistná suma GAP s DPH
slralľ (GAP| (obslaíávelahodnolaGAP[lV)

H. Platenle poistného

Periodicita platenia poistného

Druh

ĺočne

platby

PZ poštový peňaŽný poukaz

KN bezhotovostne bez avíza

EUfi Sadzba

Variant A Variant B Variant C Varĺant D

Koeficient
periodicity platenia 1,00

! Polroene ! stvrt'roene ĺ-l jedno'a.ouo

Poistnó je beŽné

jednorazové

KZ bezhotovostne a avízo

! tu int<aso z účtu pĺatitelä

118;1;0 celkoľó ročné poislné

vrálane dane2

z toho daň
z poistenia2

Celkové ročné
poistné bez dane2

Splálka poislnóho

vrátane úane2

Poistné
vľátane
dane je

splatné
v termínoch

CelkoYé ľočné poistné

za dodatkové pripoislenia 39,51 EUR

286,41 eua

21,22 ÉuR

265,19 EUB

286,41 EUR-t-l-t-
Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené pripísaním poistného, vrátane dane z poistenia2 na účet poisťovne.

2 Na toto poistenie sa uplatňuie daň z poistenia podl'a zákona č.213l2018 Z. z. o dani z poistenia a 0 Zmene a doplnení niektorých zákonov.

LzB

x

Koeficient
poistnej sumy

Koeficient
IIIveku

KoeÍicient
regiónu

40 c,i

9o

x

,(

,(

PeňaŽný ústav poistbvne:

SlSl a.s.

Tatľa banka, a.s.

Prima banka Slouensko, a.s.

číslo Účtu lBAN/SWlFT (BlC) kód banky:
slQS 0s00 0000 000t 78tg 5386/GtBAsKBx
sl(60 ll00 0000 0026 2322 5s2o/TATBst(Bx
sK87 5600 0000 0012 00222008/x0ľlAsK2x

Var. symbol (č' PZ bez spojovníkov):

2768007855

Konštantný symbol:

3558

J



F
l. lloba platnosti návrhu poistneizmluw

J. ĎaKie ustanoYenia

'T

V prípade uzavretia poistnej zmluvy na dial'ku sa za prijatie návrhu na uzavretie poistnej zmluvy povaŽuje zaplatenie poistného vo výške uvedenej
V tomto návrhu poistnej zmluvy v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa predpokladaného začiatku poistenia uvedeného V tomto náVrhu poistnei
zmluvy. Týmto prijatím návrhu poĺstnej zmluvy vzniká poistná zmluva a deň a hodina (stredoeurópskeho času) predloŽenia tohto návrhu poistnej
zmluvy prostrĺedkami dial'kovej komunikácie je zároveň dňom (okamihom) uzavretia poistnej zmluvy. Poistenie začína: i) 00:00 hod. stredoeuróp
skeho času dňa dojednaného v tomto návrhu poistnej zmluvy ako predpokladaný začiatok poistenia, nie však skôr ako dôjde k predloŽeniu tohto
návrhu poistnej zmluvy prostriedkami dial'kovej komunikácie, ak bola poistná zmluva uzavretá pred dňom predpokladaného začiatku poistenia
uvedeného v tomto návrhu poistnej zmluvy, alebo ii) dňom a hodinou prevzatia nového MV podlä preberacieho protokolu' alebo iii) dňom a hodinou
vykonania vstupnej obhliadky ojazdeného MV podl'a Zápisu o obhliadke MV pri vstupe do poistenia, podl'a toho, ktorá z uvedených skutočností
nastane neskÔr' Ak je deň uzavretia a deň predpokladaného začiatku poistenia uvedený V tomto návrhu poistnej zmluvy totoŽný, poistenie začína:
iv) okamihom uzavľetia poistnej zmluvy, alebo v) dňom a hodinou prevzatia nového MV podla preberacieho protokolu, alebo vi) dňom a hodinou
vykonania vstupnej obhliadky oiazdeného MV podla Zápisu o obhliadke MV pri vstupe do poistenia, podla toho, ktorá z uvedených skutočností
nastane neskôr. Ak bolo dojednané poistenie na dobu určitú, poistenie končí 24:00 hod. stredoeurópskeho času dňa dojednaného v tomto návrhu
poistnej zmluvy ako koniec poistenia.

Pre spôsob uzavretia poistne| zmluvy na dial'ku platĺ, Že platnosťtohto predloženého návrhu poistnei zmluvy zanikne (tzn. poistná zmluva nevznikne),
pokĺal'nebude poistné alebo splátka poistného vo výške uvedenej v tomto návrhu poistnej zmluvy pripísané na bankový Účet poistbvne v lehote piatĺch

2 3 1 0 2 0 ,l I
24:00 h. Prípadné neskoršie zaplatenie poistného nebude poistbvňa povaŽovať za prijatie tohto návrhu poistnej zmluvy; poistná zmluva nebola
uzavretá a poistné uhradené po lehote bude bez zbytočného odkladu vrátené poistníkovĺ.

1 17 11012101 1 
1 
9 o (hod:min)

kaĺendárnych dní odo dňa predpokladaného začiatku poistenia uvedeného V tomto návrhu poistnej zmluvy teda do

Dátum a čas predloŽenia návrhu 1= dátum a čas uzavretia poĺstnej zmluvy) 1 I 1210

I I I

Nová cena do poistenia
stanovená dňa

pracovníkom
spoločnosti Slovexperta

Neoddelitel'nou súčasťou poistnej zmluvy je tieŽ:
Čestné prehlásenie o škodovom priebehu k poistnejzmluve havarijného poistenia č. 2768007855

1. Podlä ust' S 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, Že túto poistnú zmluvu môŽe vypovedať kaŽdý zúčastníkov do dvoch mesiacov po

uzavľetĺ poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná azačína plynÚť nultou hodinou dňa nasledujÚceho po dni doručenia výpovede druhej
zmluvnej strane, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, poisťovňa má právo na pomernÚ časť poistného zodpovedajÚcu dÍŽke trvania
poistenia.

2. Poistený je povinný bezodkladne poistbvni oznámiť vznik akejkol vek poistnej udalosti najneskÔr do 30 kalendárnych dní od vzniku poistnej udalosti,
resp. odo dňa, ked'sa o poistnej udalosti dozvedel.

L 314 J



Prehlásenie poislníka:

1. Poistník prehlasuje a zaplatením poistného potvrdzuje, Že:

a) súhlasís návrhom poistnej zmluvy a zaplatením poistného dochádza k uzavretiu poistnej zmluvy s podmienkami uvedenými v návrhu poistnej
zmluvy,

b) súhlasí so začatím poskytovania Íinančnej sluŽby odo dňa označeného v tejto poistnej zmluve ako začiatok poistenia podlä S 6 zákona
č.26612005 Z. z. o ochrane spotrebitelä pri finančných sluŽbách na dial'ku a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len ''Z0S'') 

pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy na dial'ku podla S 5 ods. 1 alebo 2 Z0S,
c) k predpokladanému začiatku poistenia poistený disponuje n kl'účov a ovládačov:

1) originálne kl'úče od MV dodávané rnýrobcom MV v počte

2) kópie kl'účov od MV v počte

3) dial'kové ovládače (ĺné ako v kl'úči) v počte

4) kl'úče od mechanického zabezpečovacieho zariadenia typu v počte

v počte5) iné

d) k predpokladanému začiatku poistenia je MV zabezpečené nasledovnýmipredpísanýmizabezpečovacímizariadeniamipodl'a čl.'l3 VPP KAS-6:

ffi imobilizér ! vyššístupeň imobilizéru ! mechanické zabezpečenie f]autoaĺarm ! satelitný vyhlädávacísystém

a v prípade, Že vyššie uvedené zabezpečovacie zariadenia nespíň4ú poŽadované zabezpečenie MV podl'a čl. 13 VPP KAS-6, sa zaväzuje
bezodkladne zabezpečiť MV podlh čl. 13 VPP KAS-6 a berĺe na vedomie, Že dovtedy poĺstbvňa uplatnívýluku a neposkytne poistné plnenie
podlä čl. 10 ods. 26 a čl. 13 ods. 'l0 VPP KAs-6,

e) bol s dostatoČným časovým predstihom pred zaplatením poistného a uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej
zmluvy, so Všeobecnými poistnými podmienkami pre havarijné poistenie motorových vozidiel (dälej len ,,VPP KAs_6"), s Osobitnými poistnými
podmienkami pre havarijné poistenie motorových vozidiel (dälej len ,,OPP 276_6") a v prípade dojednania poistenia úrzu tĺeŽ so Všeobec_
nými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie (dälej len ,,VPP 'l000-7), ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť poĺstnej zmluvy, s dôleŽitými
zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom lnÍormačného dokumentu o poistnom produkte (dälej len ,,lPlD"),
s lnÍormáciami pre spotrebitela pred uzavretím poistnej zmluvy na dĺal'ku (d'alej len ,,lnformácie") a tieŽ prehlasuje, Že VPP KAS-6, oPP 276-6,
lPlD, lnÍormácie a v prípade poistenia úrazu tieŽ VPP 1000-7 mu boli zaslané e_mailom,

f) Úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podlh tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnostami
v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poistbvni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.

2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totoŽné osoby, poistník prehlasuje, Že má oprávnenie poskytnúť poistbvni osobné údaje poisteného na
účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podlä zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o Zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016l679 z27. apĺíla2016
o ochrane Íyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobec_
né nariadenie o ochrane údajov) (dhlej len ,,Nariadenie") a príslušnými slovenskými právnymi pĺedpismi. Poistník prehlasuje, Že sa oboznámil
s informáciami o spracúvaníjeho osobných údajov podlä Nariadenia' vrátane inÍormácií o jeho právach' Zároveň berie na vedomie, Že inÍormácĺe
o spracúVaní osobných údajov je moŽné nájsť aj na webovej stránke poistbvne www'kpas.sk.

2

V

dňa

Novom Meste nad Váhom

1t7 1r0 2101119
<_/

lng. Slávka Miklošová
pĺeds€dnĺčka predslav€nstva

a genelálna riaditeľka

RNDĺ. Milan

JL 414

člen pr€dstavenstva


