
F PotsTNÁ ZMLUVA

Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla
(Autobonus)

číslo poislnei zmluYy

získatelské číslo sprostredkovatelh

.T
KoMUNÁNA ú

PolsŤovŇA P
VIENNA INSURANCE GROUP

Šteíánikova 17, 8'l1 05 Bratislava

čo: eĺ sss 545, DlČ: 2o2ĺ097oo9, lČ opH: srzozo0oozĺ6
spoločnosÍjg členom skupiny íeoiskovanei pÍo DPH, rapĺWá v obchodnom re0iski
okÍsnéio súdu Btalishva l, oddioI: sa, vložka č. 3345/8 (ďaloj l€n "poisťovňa')

A. Poistník / Polstený (ak ie poistený odlišný od poislníka, údaie o poistenom sÚ uvedené v prĺlohe)

2768011458

1008377288

Priezvisko /
Názov firmy

Meno Titul

Gerlachovská

0bec Malý Slavkov

Platitel'DPH ! lČ DPH

bec Malý Slavkov

Ulica

! noono eĺslo / r lČ0

0rientačné
číslo

Mobilný
teleÍón

52 PSC

t3l1l9t8t4t6t7t3l
0t6t0t0t1

+421911540317

E-mail starosta@obecmalyslavkov. sk

Poistenie dojednal /
Štatutárny orgán

swrFT (Brc) IBAN
(číslo účtu)

B. ľšs0Dociló úú|a o zmluľs Pre toto poistenie platia:

c. Zľláštne úda|e

ll. PoNná úoba

I tll

Pĺedpokladaný
začiatok poisteniat 21310l4ĺ2l01210 0p812130d

(hod:mĺn)
Koniec
poistenia dňa

KUBOTA M4072

-t-t-t-t-t-t-t-

oPP 27ffi

Predaj cez servis/autopredajcu áno ! nie x Kód servisu/autopredajcu

vPP looo-7 fl

Poĺstná zmluva sa uzaNáĺa na dobu neurčitú:

Druh

vozidla

VPP KAS.6 x

0bjem
valcov

Nafta

ĺ Začiatok poistenia je buď deň a hodina stredoeurópskeho času dojednané v tejto poistnej zmluve ako vyššie uvedený pĺedpokladaný začĺatok pľ
istenia, nie však skôr ako dôjde k uzavĺetiu poistnej zmluvy, alebo deň a hodina stredoeurópskeho času prevzatia nového MV podla preberacieho
pĺotokolu, alebo deň a hodina sredoeuĺópskeho času vykonania vstupnej obhliadky ojazdeného MV podľa Zápisu o obhliadke MV pri vstupe do
poistenia, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôĺ.

Poistený je povinný pĺed predpokladaným začiatkom poistenia ojazdeného vozidla podĺobiť sa obhliadke poisteného ojazdeného vozidla. V opačnom
pĺípade takáto poistná zmluva nenadobudne účĺnnosť a poisťovni nevznikne povinnosť poskytnúť poistenému poistné plnenie.

E. ľozidlo
Továr.

značka

EČV

t špz

Tl'p
motora

Výkon
motora

Nová cena
vozidla

Doplnková

výbava

KK493YE EČV pride_

lené dňa

KUBOTA

21310t4t2t01210

Tvp

VlN / č' karosérie

/ č. podvozku KlBlTlMrPlCpDlClElKrBt 0t 5y 1 I 31 31 2

Dátum prvej evidencie
(rok uýroby)

2131014t210p210 Dátum zápisu
drŽitel'a MV

Farba

Stav

oranŽová

55 kw počÍtadla

BEZPEČNoSTNA KABÍNpDruh

karosérie

3331 cm3

Celková
hmotnosť

4072-A-C-18-F

54 't20,00 
EUB

Palivo

určená oceňovacím
pr0gram0m

54 120,00 EUR

T-1 určenáU UNP + rĺýnimka

2 km

určená
Slovexpertou

Počet
sedadiel

vozidlo
je úplne nové

vozidlo
je ojazdené

,<

z fakúry
za nové MV

Poistná suma vrátane

doplnkove| výbavy
0,00 EUR

x

,<

G

5500 ko

2

x

EUB

1/3

PML

J

DoDATKoVÉ PolsTENlE
doplnkovej výbavy vozidla

- položkovitý rozpis

0d začiďku tohto poistenĺa sa ruší poistná zmluva č.

L



l' 't
ľ. Zálĺladnó polstonle Typ poistenia n f] g

x bežne [mxi ! autoškola I autopožičovňa !

3,21 %

Sadzbové
1 737,25 EUB

KoeÍicient
spoluúčasti

KoeÍicient
pouŽívania MV

0,9010,00 %
minimálne

K

výpoŽička
MV

D

náhĺadné
MV

Sadzba

pÍepľava
nebezpeč' vecí

c poistné

Dohodnutá výška sooluúčasti
(ľe škorty'len na sanótnom čebom sld€

poďa čl. 12 odr 1 vPP KA$6)
500,00 EUR

n
iné

Spôsob
pouŽívania MV:

prednostná
juda

lná zľava - dĺuh

lná zľava - druh

lná zľava - druh

lná zľava - druh

lná zľava - druh

krátkodobý
nájom

dlhodobý
nájom

n predvádzacie
LJ Nv

UNP Výška

poskytnutá na 2 roky

poskytnutá na 't rok

zľavy

zlavy

zľavy

zľavy

zlavy

Výška

VýŠka

Výška

Výška

10 aÁ

10

10 %

%

%

KoeÍicient

KoeÍicient

KoeÍicient

KoeÍicient

Koeĺicient

0,90

0,90

Zálladné polstné

za motoľoľó ľozldlo

Násobok
koeÍicientov zliav

UDraľcné 9olslttó
za motgroľé ľoddlo

(= zJáldadn€ poist}. x ľiĺsobok koeĺ. di.tv}

KoeÍicient
periodicity platenia

1 563,53 EUR

0,7290

1 139,81 EUR

1,00
Rozhodná doba
škodového pĺiebehu

Polslenle
čelného skla:
ľáhladné Yozldlo:
Denný limit (DL):

Maximálna doba prenájmu

náhradného vozidla (MDP):

oĺevzatá' Počet mesiacov
čestne prehlásená rozhodnej doby

Koeĺicient * 0,60 t(el. = {100-*
bolwq ďey)/ĺ00

nepoistené ,u*

Výška bonusovej
zllaW

E. llodatkoYé poistenia

Batožina: Poistná suma: 4OO EUR 8OO EUR [] r ooo eun

Dojednaný násobok
zákl. poistných súm

Gelkoľó roĎnó pglstnó

za zálladná rulslgnle ilľ 683,gg EUR

(= LFÍav€flé poĺ9mé za Mv x Koeĺ.u x Koeĺ. pgiodcily pht€{ŕa)

Bočné poistnó

za batožinu
nepoistené ,u,

Bočné poistné zaútaz nepoistené 
'u*

! z ooo run '|Ti,iľjlÍ nepoistené ,u*

Bočné poistné

za ňelné sklo
nepoistené ,u*

lllnlmálne lolshé za notoroľó ľoddlo
30 % zo zá.|{adné.bo poishého za uv 469,06 EUR

ÚrazoYé polstenle: Počet sedadiel
vozidla

Základné poistné sumy:smrť následkom úrazu 700 EUR' trvalé následky úrazu'l 400 EUR

Prepraľa: Poistná
Spoluúčasť 165 EUR suma:

Spoluúčasť 5 %,

min. 16 EUR

35 EUR

2 OOO EUR

5 kalendárnych
dní

K

3 5OO EUR 5 5OO EUR

! Spoluúčasť 0 EUR ! rranšĺza 199 EUR

50 EUR 70 EUR 85 EUR 1OO EUR

EUR

2131014

Bočné poistnó

za náhľadné ľozldlo
Bočné poistné

za EAP polstenle

Bočné poistné za
dodatloYé pľlpolstenIa

nepoistené EUB

0,00
EIJR

E ]l,n'''noá'ny'h ľol'tni= 
;1gg

Poistenie Ínančnei Poistná suma GAP s DPH
stratľĺGÁP) (obslarávaciähodnolaGAPMV)

il. Plalenls polstnóho

Periodicita platenia poistného

Variant A ! Variant B ! Variant C Variant D

Sadzba

GelkoYé ročné poistné

za dodatkoYé pľlpolstenla

Koeficient
periodicity platenia 1,00

0,00 EUR

6g3,gg EUR

50,66 EUR

633,23 EUn

683,89 EUR

x ĺočne f] polročne [ šwľťĺoĺnel-l l.dnor.touo
Druh platby

Poistné je beŽné

jednorzové

KZ bezhotovostne a avím

Cslkoľé ľočĺé ĺoislné
ľľálane dansz

z toho daň
z poisteniaz

Celkové ročné
poistné bez dane2

Splálka poĺslného

ľĺálane dane2

Poistné
vrátane
dane je

splatnó
v termínoch

-t-t-t-
PZ poštový peňazný poukaz

KN bezhotovostne bez avíza ! lu ĺnxaso z účtu platiteľa

Poistné za poskytované poistné krytie sa povaŽuje za uhľadené pĺipísaním poistného, vrátane dane z poistenia2 na účet poistbvne.

2 Na toto poistenie sa uplatňuie daň z poistenia podla zákona č'21312018Z.z.o dani z poistenia a o Zmene a doplneníniektorých zákonov

L 2ts

1 00

KoeÍicient
poistnel sumy

Koeficient
regiÓnu

Koeficient
veku0,90

K 40 o/o

%

K

Peňažný ústav poistbvne:

SLSB a.S.

Talra banka, a.s.

Pľlma banla Slovensko, a.s.

číslo účtu lBAN/SWIFT (BlC) kód banky:

steS 0900 0000 0001 7819 5386/GlBAsr$x
sK60 lt00 0000 0026 2322 5520/TATRSKBX
sK87 5600 0000 0012 00222008/R0rtrAsK2x

Var. symbol (č,' PZ bez spojovníkov):

276801',t458

Konštantný symbol:

3558

J



r
L Ďalšle ustanoľenia

.T

Nová cena do poistenia

stanovená dňa

pracovníkom
spoločnosti Slovexperta0

Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy je tieŽ:

Čestné prehlásenie o škodovom priebehu k poistnej zmluve havarijného poistenia Ó' 2768011458.
Vlastníkom MV je poistený.

1. Podla ust' S 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že túto poistnú zmluvu môŽe vypovedať kaŽdý z účastníkov do dvoch mesiacov
po uzavretí poistnej zmluvy' Výpovedná lehota je osemdenná a začÍna plynÚť nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia uýpovede

druhej zmluvnej strane, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, poisťovňa má právo na pomernú časť poistného zodpovedajúcu díŽke

trvania poistenia.

2. Poistený ie povinný bezodkladne poisťovni oznámiť vznik akejkolVek poistnej udalosti na|neskôr do 30 kalendárnych dnÍ od vzniku poistnej udalosti,

resp. odo dňa, ked'sa o poistnej udalosti dozvedel.

Prehlásenie poislnĺka:

1. Poistník prehlasuje, že:

a) k predpokladanému začiatku poistenia poistený disponuje kl'účov a ovládačov:

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

2) kópie kl'účov od MV v počte

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

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

v počte5) iné

b) k predpokladanému začiatku poistenia je MV zabezpečené nasledovnými predpísanými zabezpečovacímizariadeniami podlä čl. 13 VPP KAS-6:

I imobilizér ! vyšší stupeň imobilizéru ! mechanické zabezpečenie ! autoalarm ! satelitn1i vyhlhdávací systém

a v prípade, že vyššie uvedené zabezpečovacie zariadenia nespíň4ú poŽadované zabezpečenie MV podlh čl' 13 VPP KAS-6, sa zaväzuje

bezodkladne zabezpečiť MV podlh čl. 13 VPP KA96 a berie na vedomie, že dovtedy poistbvňa uplatnĺvýluku a neposkytne poistné plnenie

podl'a čl. 10 ods. 26 a čl' 13 ods' 1 0 VPP KAS-6'
c) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, so Všeobecnými

poistnými podmienkami pre havarijné poistenie motorouých vozidiel (dälej len ,,VPP KA$6"), s Osobitnými poistnými podmienkami pre

havarijné poistenie motorouých vozidiel (dalej len ',0PP 
276-6') a v prípade do|ednania poistenia úrazu tieŽ so Všeobecnými poistnými

podmienkami pre úrazové poistenie (dälej len ,,VPP 1000-7), ktoré tvoria neoddelitel'nÚ súčasť poistnej zmluvy, s dÔležitými zmluvnými pod-

mienkami uzafuáranej poistnei zmluvy prostredníctvom lnformačného dokumentu o poistnom produkte (dälej len ,,lPlD")a tieŽ prehlasuje, Že

VPP KAs-6, oPP 276-6, lPlD a v prípade poistenia úrazu tiež VPP 1000-7 prevzalv písomnej podobe, alebo ! že VPP KAS-6, oPP 276-6,

lPlD a v prípade úrazu tieŽ VPP 1000-7 neprevzalv písomnej podobe, ale mu boli na základe jeho Žiadosti zaslané e-mailom,

d) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podl'a tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťa-

mi 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 podl'a zákona č. 39/2015 Z. z. o poistbvníctve a o zmene a doplneníniektorých zákonov.

3' Poiďovňa inÍormuje poistníka, že osobné údaje spracÚvav súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z27.apĺíla
20'l6 o ochrane ýzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto Údajov' korým sa zrušuje smernica 95/46/Es
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (dälej len ,,Nariadenie") a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistnĺk prehlasuje, Že sa

oboznámil s inÍormáciami o spracúvaníjeho osobných údaiov podlh Nariadenia, vĺátane inÍormácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie,

Že informácie o spracúvanÍ osobných údajov je moŽné nájsť aj na webovej stránke poistbvne www.kpas.sk.

0

0

ĺ^=/KeŽmarokV
POt

Vl€NNA l

2t3 0t4 2t0t2t0
Gň.jtl.)

dňa

L

poistbvri,:, ĺ.s.
0r a u1:

):
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ľ PolsTNÁ zMLUVA

Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla
(Autobonus)

čĺslo poislnei zmluw

zĺskatelské číslo sprostredkovatela

't
KoMUNÁLNA ú

PolsŤovŇA }
vlENNÁ lNsURANcE GR0UP

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

tČo: eĺ sss 545, DlČ: 20210970g9' lČ opľt: SK7020000746
spoločnosťie členom skupiny íegislÍovan€i pío oPH, zapisanáv obchodnom ĺeoislri
okíesného súdu Bíalislava l' oddi8l: sa' vložka ó' 3345/B (dälej len 

'poisíovňa')

A. Polstník / Poistený (ak ie poistený odlišný od poislnĺka, údaje o poistenom sÚ uvedené v prĺohe)

2768011458

1008377288

Priezvisko /
Názov Íirmy

Meno Titul

Gerlachovská

0bec Malý Slavkov

Platitel'DPH: n lČ DPH

obec Malý Slavkov

Ulica

! noono eĺslo / x lČ0

0rientačné
číslo

Mobilný
telefón

3 1 9 I 4 6 7 3

52 PSC 0t6t0l0t1

+421911540317

E-mail starosta@obecmalyslavkov.sk

Poistenie dojednal i
Štatutárny orgán

swrFT (Brc) IBAN
(čÍslo účtu)

B. ľšsolemó úda|e o zmlws Pre toto poistenie platia:

c. ZYláštne údaie

tl ttt I

oPP 276-6

Predaj cez servis/autopredajcu áno ! nie E Kód servisu/autopredajcu

x vPP 1000-7

Poistná zmluva sa uzalváĺa na dobu neurčitú:

VPP KAS.6 x

0bjem
valcov

Nafta

B. Poislná doba

Predpokladaný
začiatok poistenia| 2;3101412101210 018;2130d

(hod:min)
Koniec
poistenia dňa

KUBOTA M4072

-t-t-t-t-t-t-r-

Druh

vozidla

r

G

ĺ Začiatok poistenia je buď deň a hodina stredoeurópskeho času dojednané v tejto poistnej zmluve ako vyššie uvedený predpokladaný začiatok po
istenia, nie však skôr ako dÔjde k uzavretiu poistnej zmluvy, alebo deň a hodina stredoeuĺópskeho času prevzatia nového MV podl'a prebeĺacieho
prďokolu, alebo deň a hodina stĺedoeuĺópskeho času vykonania vstupnei obhliadky ojazdeného MV podl'a Zápisu o obhliadke MV pĺi vstupe do
poistenia, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr.

Poistený je povinný pred predpokladaným začiatkom poistenia ojazdeného vozidla podrobiť sa obhliadke poisteného ojzdeného vozidla. V opačnom
pĺípade takáto poistná zmluva nenadobudne účinnosť a poisťovni nevznikne povinnosť poslrytnÚť poistenému poistné plnenie.

E. ľozidlo
Továr'

značka

EČV

l šPZ

Tvp

motora

Výkon
motora

Nová cena

vozidla

Doplnková

Wbava

KUBOTA Tvp

KK493YE EČV pľide-

lené dňa
21310t4t2t012p0 VlN / č. karosérie

/ č. podvozku KtBtTrMlPlCtDtCrEr Kl 81 01 5t 1 I 3t 3t 2

Dátum prvej evidencie
(rok Wroby)

21310t4t2t01210 Dátum zápisu
drŽitelä MV

Farba

Stav

oranŽová

55 kw počÍtadla

BEZPEČNoSTNA KABĺNADruh

karosérie

3331 cm3 5500 kot4072-A-C-18-F Celková
hmotnosť

2 km Palivo

určená oceňovacím
pr0gram0m

54 120,00 EUn

vozidlo
je úplne nové

vozidlo
je olazdené

uľčená
ÚNP * výnimka

0,00 EUB

Počet
sedadiel

x z faktúry
za nové MV

,<

54 120,00 EuR

EUR

určená
Slovexpertou

Poistná suma vrátane

doplnkovej výbavy

!
PML

I I I I

2

DoDATKoVÉ PolsTENlE
doplnkovej výbavy vozidla

- položkovitý rozpis

0d začĺatku tohto poistenia sa ruŠí poistná zmluva č.

L 1/3 J



r
ľ. Zátladnó polstgnlg

Spôsob
použÍvania MV:

prednostná
juda

lná zľava - druh

lná zl'ava - druh

lná zľava - druh

lná zľava - druh

lná zľava - druh

K beŽne laxi autoškola

spoluúčasti

KoeÍicient
používania MV

Zäilaúnó nolslnó
za mgtoroľó ľodtllo

Násobok
koeficientov zliav

Uraľenó polsttó
za motgroró ľodĺllo

(= zädaĺhé ľÍsbtó x ilásobok kosĺ. diav|

KoeÍicient
periodicity platenia

Gellgľó ročné polslnó
za zÉiladnó ĺolstenla tľ

1 737,25 EuR

0,90

1,00

1 563,53 EuR

0,7290

1 139,81 EUR

1,00

Koeficĺent o 0,60

6g3,Bg EUB

.T

Typpoistenia n ! g x c D

Dohodnutá tlúška sooluÚčasti
ĺľe Štďv'lm m sanotnom čehom slde'' 

loďa čl. ĺ2 ods. 1 vPP KA$6)
10,00 % 500,00 EUR, mĺnimálne

Sadzba 3,21 
"Á

Sadzbové
poistné

KoeÍicient

krátkodobý
nájom

dlhodobý
nájom

! arĺtopoŽičovňa ! ľlľJä$''*'
[J g;ozĺeru E ffi,.one ! f,;;duao'acieu

iné

UNP 10 vo

Výška
zľavy

Koeficient

KoeÍicient
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KoeÍicient
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VýŠka

Rozhodná doba
Škodového priebehu

x

Polstenle
čelného skla:
ľáhľadné vozldlo:
Denný limit (DL):

Maximálna doba prenájmu

náhradného vozidla (MDP):

orevzatá' Počeĺ mesiacov
čestne prehlásená ĺozhodnej doby

Výška bonusovej
zlhvy

ÍGĺ.. (l00- x
boMjďďy)/ĺ00

illnlmálne polshé za motoroľé ľodúlo
30 % 20 základnétb p(fuÍléllo za Mv

469,06 EUB

G. llodatkoYé poistenia

BatoŽina: Poistná suma:

Úlazoľé polslenle: Počet sedadiel
vozidla

4OO EUR BOO EUR

Dojednaný násobok
zákl. poistných súm

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

Prepraľa: Poistná
Spoluúčasť 'l65 EUR suma:

(= utsarcné poisbé za Mv x Koeĺ? x (ocl' Fĺio&ity ŕlgÚ't)

Bočné poistné

za batoŽinu

Bočné poistné zaúlaz

nepoistené ,u*

nepoistené ,u*

Bočné poistné

za celné sklo

Bočné polslné
za náhladné ľozlíto

Bočné poistné

za GAP polstenle

nepoistené ,u'

nepoistené ,u*

1 600 EUR

Spoluúčasť 5 %,

min. 16 EUR

2 OOO EUR

5 kalendárnych
dní

,<

! SpoluÚčasť 0 EUR ! Franšĺza 199 EUB

f] s soo EUB E5 500 EUR ! z ooo run 'Tľĺ'[lljlÍ nepoistené ,u,

nepoistené ,u.

35 EUR 50 EUR 70 EUR 85 EUR 1OO EUR

Poistenie finančnei Poistná suma GAP s DPH
stľatľ ĺGAP) (obslarävaciahodnolacAPMv) EUB Sadzba

Variant B Variant C Variant D

Poistné je beŽné

jednoĺazové

I Jl,nu''noá'nV'h Po!'tná*"

Poistné
vrátane
dane je

splainé
v lermÍnoch

Variant A

PZ poštotĺý peňaŽný poukaz

KN bezhotovostne bez avíza

-- EUB

213y014

Bocné poistné za
dodatlové pilnolstenla 0,00 EUR

1,00KoeÍicient
periodicity platenia

H. Plalonle polsttóho

Periodicita platenia poistného

-l-t-t-

I

Cglkoľó roónó poislnó

ľrálane dane?

z toho daň
z poistenia2

Celkové ročné
poistné bez dane2

Splálka ĺohlnéfio
ľĺálane daRg'

Gelkoľé ľočné polstné

za dodatlĺoĺé pllpolstenla 0,00 EUR

6g3,g9 EUn

50,66 EUR

633,23 EUB

r ĺočne f] polročne [ Šwrťĺoene fll.dnotttouo
Druh platby

693,89 EuB

Poistné za posĺrytované poistné kľytie sa povaŽuje za uhĺadené pripísaním poistného, vrátane dane z poisteniaz na účet poĺsťovne.

2 Na toto poistenie sa uplatňuje daň z poistenia podlä zákona Č.21312018 Z. z. o dani z poistenia a o Zmene a doplnenÍ niektorých zákonov

L zt3

M bezhotovostne a avím

lU inkaso z účtu platiteľa

KoeÍicient
poistnej sumy

KoeÍicient
regiónu

KoeÍicient
veku

0 90

40

Yo

K

Peňažný ústav poistbvne:

SISB a,s,

Talľa banlĺa, a's.

Prlma banka Sloľensko' a.s.

číslo účtu lBAN/sWlFT (BlC) kód banky:

sreS 0900 0000 000r 78r9 s388/BrBAsr(Bx
sK60 il00 0000 0026 2322 5520/TATBST0X
sr(87 5600 0000 0012 00222008/K0lrAslex

Var. symbol (č,. P7 bez spojovníkov)

2768011458

Konštantný symbol:

3558

J



r
l. ĎaBie ustanoľenia

't
Nová cena do poistenia

stanovená dňa I -t-t-t- pracovníkom
spoločnosti Slovexperta0

Neoddéliteľnoušúčasťou poistnej zmluvy je tieŽ:

Čestné prehlásenie o škodovom priebehu k poistnej zmluve havarijného poistenia č.2768011458.
Vlastníkom MV je poistený.

1. Podlh ust' S 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že túto poistnú zmluvu môŽe vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov

po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota ie osemdenná a začína plynúť nultou hodinou dňa nasledujÚceho po dni doručenia výpovede

druhej zmluvnej strane' upiynuiim uýpovednej lehoty poistenie zanikne, poisťovňa má právo na pomernú časť poistného zodpoveda|úcu dĺŽke

trvania poistenia.

2. Poistený je povinný bezodkladne poistbvni oznámiť vznik akejkol'vek poistnej udalosti najneskôr do 30 kalendáľnych dnĺ od vzniku poistnej udalosti,

resp. odo dňa, ked'sa o poistnej udalosti dozvedel'

Prehlásenie poislnfta:

1. Poistník prehlasuje, že:

a) k predpokladanému začiatku poistenia poistený disponuje kl'účov a ovládačov:

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

2) kópie kl'účov od MV v počte

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

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

v počte5) iné

b) k predpokladanému začiatku poistenia je MV zabezpečené nasledovnými predpísanými zabezpečovacími zariadeniami podlä čl. 13 VPP KAS'6:

f] imobilizér ! vyšší stupeň imobilizéru ! mechanické zabezpečenie ! autoalarm ! satelitný vyhl'adávacísystém

a v prípade, že vyššie uvedené zabezpečovacie zariadenia nespÍňajú požadované zabezpečenie MV podla čl. 13 VPP KAS-6, sa zaväzuje

bezodkladne zabezpečiť MV podla čl. 13 VPP KA$6 a berie na vedomie, Že dovtedy poistbvňa uplatnív'ýluku a neposkytne poĺstné plnenie

podla čl' 10 ods.26 a čl''l3 ods. 10 VPP KAs-6'
c) bol s dostatočným časorným predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, so Všeobecnými

poistnými podmienkami pre havarijné poistenie motororlých vozidiel (d'alej len ,,VPP KA$6'), s Osobitnými poistnými podmienkami pre

havarijné poistenie motorových vozidiel (d'alej len ,,OPP 276-6') a v prípade dojednania poistenia Úrazu tieŽ so Všeobecnými poistnými

podmienkamipre úrazové poistenie (dhlejlen,yPP 1000-7), ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť poistnejzmluvy, s dôleŽitýmizmluvnýmipod-

mienkami uzatváranej poistnei zmluvy prostredníctvom lnĺormačného dokumentu o poistnom produkte (dhlej len ,,lPlD") a tiež prehlasuje, Že

VPP KAs-6, oPP 276-6, lPlD a v prípade poistenia úrazu tieŽ VPP 1000-7 prevzal v písomnej podobe, alebo ! že VPP KAS-6, oPP 276-6,

lPlD a v pľípade úrazu tiež VPP 1000-7 neprevzalv písomnej podobe, ale mu boli na základe jeho Žiadosti zaslané e-mailom,

d) úplneapravdivoodpovedalnavšetkyotázkytýkajúcesadojednávaniapoisteniapodlatejtopoistnejzmluvyajeoboznámenýspovinnosťa'
mi v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni 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 podlh zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Poistovňa inÍormuje poistníka, že osobné údaje spracÚva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apĺíla
2016 o ochrane Íyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/Es
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (dälej len ,,Nariadenie") a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, Že sa

oboznámil s informáciami o spracÚvaníjeho osobných údajov podlh Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach' Zároveň berie na vedomie,

že inÍormácie o spracúvaní osobných údajov je moŽné nájsť aj na webovej stránke poistbvne www.kpas.sk.

Po'dpis poistníl5jb,l'
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KoMUNÁLNA ú"ÉdĹjŤôÚŇÄ} KoMUNALNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group
ŠteÍánikova 17, 811 05 Bratislava
lCo: 31 595 545, DlC: 2O21O97o89, lČ opľ: sK7o20000746
Spo|očnosť.|e členom skupiny registrovanei pre DPH, zapĺsaná V obchodnom registri
okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka č. 3345/8

VIENNA INSURANCE GROUP

Cestné prehlásenie o škodovom priebehu
k poistnej zmluve havarijného poistenia č.

2768011458

(pre produkt 245 a 315 sa uvádza číslo podzmluvy MV)

Evidenčné číslo MV
KK493YE

Poistník V mene Poisteného/DrŽitelh poisteného MV čestne prehlasuje, Že počas predchádzajÚcich 48 mesiacov spôsobil Poistený/Držitel' pois-

teného MV ako vodič akéhokol'vek MV uvedený počet zavinených škodových udalostí, na ktorých mal zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť:

(- počet zavinených škodov'ých udalostĺ Vyznačiť kíížikom)

Toto čestné prehlásenie poskytuje Poistník V mene Poisteného/DrŽitela poisteného MV spoločnosti KOMUNÁLNA poistbvňa, a.s' Vienna lnsu-

rance Group pre účely priznania:

a) vstupnej bonusovej zlavy v prípade uzavierania bonusového havarijného poistenia (produkt 276 a|ebo 315)'

b) vstupnej nebonusovej zlhvy v prípade uzavierania nebonusového havarijného poistenia (produkt 265 alebo 245).

KeŽmarok dňa 2t3 0r4 2tOt2tOV

Počet zavinených škodových
udalosti za posledných

48 mesiacov pred začiatkom

Poistenia

Bonusové havarijné poistenie
(produkt 276 alebo 315)

Nebonusové havar$né poistenie
(produkl 265 alebo 245)

Zníženie rozhodnej doby
o počet mesiacov

Priznaná rozhodná doba
v mesiacoch

Priznaná vstupná
bonusová zlava

Priznaná vstupná
nebonusová zľava

tr 0 0 48 40% 40Yo

tr 1 12 36 30 o/o 30%

n 2 24 24 20% 20ľo

n 3 36 12 10 o/o 't0%

tr 4 a vĺac 48 0 0% 0Yo

Nĺ i'

*
)t *)
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podpis poistníka





KoMUNÁLNA t'--Éd|jŤôÚŇÄ} KoMUNALNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group
Štefánikova 17, 81'| 05 Brďislava
lCo: 31 595 545, DlČ: 2021O97o89, lC DPH: sK7o2oooo746
spoločnosť ie členom skupiny registrovanei pre DPH, zapĺsaná v obchodnom registri
okresného súdu Bratislava l, oddiel: sa, Vložka č. 3345/8

VIENNA INSURANCE GROUP

čestné prehtásenie o škodovom priebehu
k poistnej zmluve havarijného poistenia č.

2768011458

(pre produkt 245 a 3't5 sa uvádza číslo podzmluvy MV)

Evidenčné číslo MV
KK493YE

Poistník V mene Poisteného/Držitelh poisteného MV čestne prehlasuje, že počas predchádzajúcich 48 mesiacov spôsobil Poistený/Držitel' pois_

teného MV ako vodič akéhokol'vek MV uvedený počet zavinených škodových udalostĺ, na ktorých mal zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť:

Počet zavinených škodotĺých
udalosti za posledných

48 mesiacov pred začiatkom
poistenia

Bonusové havarijné poistenie
(produkl 276 alebo 315)

Nebonusové havarijné poistenie
(pľodukt 265 alebo 245)

ZníŽenie rozhodnej doby
o počet mesiacov

Priznaná rozhodná doba
v mesiacoch

Priznaná vslupná
bonusová zlava

Priznaná vstupná
nebonusová zľava

tr 0 0 4B 40% 4A%

1 12 36 30 o/o 30%

! 2 24 24 20% 20 o/o

! 3 36 12 10 o/o 10%

n 4 a viac 48 0 0 o/o 0Yo

(' počet zavinených škodo\^ich Udalostí Vyznačiť krĺžikom)

Toto čestné prehlásenie poskytuje Poistník v mene Poisteného/Držitelä poisteného MV spoločnosti KoMUNÁLNA poistbvňa, a.s. Vienna lnsu-

rance Group pre účely priznania:

a) vstupnej bonusovej zlavy v prípade uzavierania bonusového havarijného poistenia (produkt 276 alebo 315)'
b) vstupnej nebonusovej zlävy v prípade uzavierania nebonusového havarijného poistenia (produkt 265 alebo 245).
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Havarijné poistenie
lnformačllý dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KoMUNALNA poisťovňa. a.s.
Vienna lnsurance Group
Slovenska republika, ICO: 31 595 545

Produkt: Havarijné poistenie motoroveho a prípojneho
vozidla

KOMUNALNA
polsŤovŇn

vlE\Nl lN: -'FÄ\aI GŔuUP

lnĺormácie v tomto dokumente Vám majÚ pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia' Upozorňuieme llás' že Úplný rozsah práv a povinnoslí,

vo ľšeotecných poislných podmienkach pre úrazoľé poislenie (dälej len 
''VPP 

1000-7') a v prípade bonusového poistenia tiež v 0sobilných poislných podmienkach

pre haYaĺiiné poislenie molororých Yozidiel (dhlej len ,,0PP 276-6'). Tento dokument je účinný od 01.09'2019.

0 aký lyp poislenia lde?
Havarijné poistenie je druh majetkového poistenia poskytujÚci poistnú ochranu poisteného motorového vozidla v prípade škody spôsobenej vymeno-
vanými rizikami dohodnuými v poistnej zmluve (havária, Žive|né udalosti, krádež, vandalizmus a pod.)'

Základné poĺstenie:

V závislosti od zvoĺeného balíka sú krýé tieto riziká:

{ T,lln- Živelná udalosť, zásah tretej osoby, stľet so zvieraťom, havá-
ĺia z cudzej alebo vlastnej viny, asistenčné sluŽby./ Tľp B - žĺvelná udalosť, zásah tretej osoby, stret so zvieratbm, havá_

ria z cudzej alebo vlastnej viny, krádeŽ/lúpeŽ, asĺstenčné sluŽby./ Typ C - Živelná udalosť, zásah tretej osoby, stľet so zvieratbm, havá-
ĺĺa z cudzej viny' kĺádež/lúpež, asistenčné sluŽby./ T,lp0 - živelná udalosĹ krádeŽ/lúpeŽ, asistenčné služby'

llodalkoľé pĺiloislenia

K základnému poisteniu je možné dojednať dodatkové pripoistenia:
/ Doplnkovej nadštandaľdnej vlýbavy MV.( BatoŽiny (vecí osobnej potreby a spotreby)./ Osôb prepravovaných poisteným MV./ Yecí prepravovaných poisteným MV.
/ čelného skla MV.
/ Náhradného vozidla (pre osobné a Úžitkové MV s celkovou hmotnos-

ťou do 3 500 kg vrátane).
/ Finančnej stÍaty - GAP (pre osobné a úŽitkové MV s celkovou hmot_

nostbu do 3 500 kg vrátane).

Havarĺné poistenie je moŽné uzavrieť ako:

/ Bĺlllus0ltÉ P0tsrEME = cena poistného je závĺslá na škodovom pľie_

behu (počte zavinených poistných udalostí) v predchádzajúcom ob'
dobí a môŽe sa meniť (zuýšenie alebo zníženie) pre kaŽdé poistné

obdobie.
/ llEB0llUs0UÉ P0BTElllE = cena poistného je závĺslá na škodovom prie_

behu (zavinených poistných udalostiach) v období pred začiatkom
poistenia a zostáva rovnaká počas celej doby poistenia'

/ llllllu0uÁtilE P0lsTEtllE = kaŽdé motorové a/alebo prípojné vozidlo je
poĺstené samostatnoU poistnou zmluvou.

/ $ÚBĺtRllUÉ P0lsTEtllE = jednou poistnou zmluvou sa poisťuje viac ako
jedno motorové a/alebo prípojné vozidlo.

E Co ie predmelom poistenia?

mmmg

Co nie ie predmelom poislenia?

Nie všetky myslitel'né prĺpady sú poistené a z krytia sÚ vylúčené.

V závislosti od zvoleného balíka nie sú kryté tieto riziká:
x Typ A - nie je krytá krádež alebo ĺúpež a iné ako menované riziká'
x Tľp B - nie sú kryté iné ako menované riziká.
x Typ c - nie je krytá havária z vlastnejviny a iné ako menované riziká.
x Typ D - nie je krytý zásah tretej osoby, stret so zvieratbm, havária

z cudzej alebo vlastnej viny a iné ako menované riziká'
Poistenie nekryje tiež:
x Čĺnnosť vozidla ako pracovného stroja, s výnimkou Škôd zapríčine_

ných jeho jazdou.

x Škody, ktoré vznikli pri účasti na tréningoch, pretekoch, rýchlost-
ných skúškach a školách šmyku.

x Škodĺ ktorých vznik nie je v priamej súvislosti s poĺstnou udalosťou.
x Škodou vzniknutou pĺi manipulácii s nákladom stojaceho vozidla'
X VzniknutÚ pĺevádzkou motorového vozĺdla priteroristickom čine ale-

bo vojnovej udalosti.
x Škody spôsobené Íunkčným namáhaním, prĺrodzeným opotrebením

alebo trvalým vplyvom prevádzky MV.

Uplný zoznam Úlulĺ náidele ľo ľPP KA$-6' uo ĽPP 1000-7 a Y ĺlPP 276-6 ĺplalné iba

pre bonusoYá poislenĺel, prĺpadne ľ poĺslnei zmluľe.

tr Týkaiú sa krľlla neiaké obmedzenia?

Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na

vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-

ĺstnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poĺstné plnenie podl'a

toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť'

Pre motorové vozĺdlá ie moŽné dojednať rôzne spoluúčasti (podiel

poisteného na poistnom plnení).

Dodatkové pĺipoistenia nie je moŽné dojednať samostatne bezZák-
ladného poĺstenia.

Úphý zoznam obmedzenĺ náidele ľo tlPP l(As-6, uo ltPP 1000-7 a Y ĺlPP 27&6

ĺplalné iba prg bonusové poĺsleniel, prĺpadne v poislnei zmluľe.

/ Poistenie sa

OROUP

územie Európy, pokial'nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.

virnna
ŠteÍánikova
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Aké mám povinnosli?

Z výpočtu povinnosti uvedených v poistných podmienkach uvádzame nasledovné príklady:

Povinnosli pred uzaYľelÍm poislenia

. Odpovedať pravdivo a úplne na otázky poistbvne týkajúce sa poistenia.

. Poistený je povinný pred predpokladaným začiatkom poistenia ojazdeného vozidla podrobiť sa obhliadke poisteného ojazdeného vozidla. V opač-

nom prípade takálo poistná zmluva nenadobudne účinnosť a poistbvni nevznikne povinnosť poskytnúť poistenému poistné plnenie'
. Oznámiť poistbvni, Že nedisponuie všetkými originálnymi kl'účmi a/alebo ovládačmi a/alebo štítkami s kódmi od kl'účov a/alebo ovládačov od

MV a/alebo zabezpečovacích zariadenÍ MV a vykonať prekódovanie kl'účov a ovládačov v autorizovanej opĺavovni.

Poľinnosli !očas lrtania poislenia

. Bezodkladne písomne oznámiť poisťovni stratu a prekódovanie kl'účov a ovládačov a vykonať prípadné opatrenia podlh poŽiadaviek poistbvne.

. Počas trvania poistenia je potľebné najmä pravideĺne uhrádzať náklady spojené s poistenĺm.

. Predchádzať poistnej udalosti dodrŽiavaním príslušných pĺávnych predpisov a spoločenských noľiem.

. Dodržiavanie ustanovení uvedených vo všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.

. Udržiavať vozidlo v riadnom prevádzkyschopnom stave a nepoškodené.

PoYinnosli Y prĺpade poislnei udalosli alebo ashlenčnei udalosti
. 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.
. Poistený je povinný nahlásiť polícii kaŽdú dopravnú nehodu, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba alebo sa poškodí cesta alebo vŠeobecne

pĺospešné zariadenie, uniknú nobezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecĺ alebo na inom

majetku vznikne hmotná Škoda zrejme pĺevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podlä S125 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení

neskorších predpisov.
. Ak došlo ku krádeŽi vozidla, poistený je povinný po oznámení vzniku poistnej udalosti odovzdať oprávnenému pracovníkovi poistbvne:

" všetky originálne kl'Úče dodávané výrobcom MV vrátane náhradných kl'účov, prípadne ich kópie, všetky ovládače od MV a od zabezpečova_

cích zariadení MV, všetky štítky s kódmi od kl'účov a ovládačov od MV a zabezpečovacích zariadeníMV,

" originálny technický preukaz s dočasným vyradením MV z evidencie príslušným dopravným inšpektorátom,
o seĺVisné kniŽky, colné deklarácie o dovoze MV a iné potrebné doklady, ktoré si poistbvňa vyŽiada.

. 0dtah (v rámci poistnej alebo asistenčnej udalosti) a ostatné asistenčné sluŽby ie poistený povinný čerpať výlučne len prostredníctvom asistenč-
nej spoločnosti GLOBAL ASSISTANOE SLOVAKIA s.r.o. (v sR 18118' v zahraničí +421 2 6353 2236) uvedenej v asistenčnei karte, inak nebudú
poistbvňou uhradené.

Upozoľnenie: ľenuile náleŽilú pozoľnosť podmienkam poistenial Ak podmienky nespíňale, poist'oYňa nehude mať NYinnosť poskylnúť poislni plnonio.

''.'i Kgdľ a ako uhrádzam platbu?

. Poistné platíte ročne, polročne alebo štvrt'ročne, podla zvolenej Írekvencie platenia poistného v termínoch uvedených v poistnej zĺnluve.

. PlatbV poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštouým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
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Kedy sa poistné krylie zacína a kedy sa koncí?

. Začiatok poistenia je bud'deň a hodina stredoeurópskeho času dojednané v poistnej zmluve ako predpokladaný začiatok poistenia, nie však skÔr

ako dôjde k uzavretiu poistnej zmluvy, alebo deň a hodina stredoeurópskeho času prevzatia nového MV podla preberacieho protokolu, alebo deň

a hodina stredoeurópskeho času vykonania vstupnej obhliadky ojazdeného MV podla Zápisu o obhliadke MV pri vstupe do poistenia, podlätoho,

ktorá z uvedených skutočností nastane neskÔr.
. Poistenie končí:

. up|ynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,

" výpovedbu jednej zo zmluvných strán,
. dohodou medzi poistníkom a poistbvňou,

" nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
o ukončením činnosti poisteného alebo poistníka, zrušením oprávnenia na podnikatelskú činnosť, zánikom poisteného,

" ak odpadla moŽnosť, Že poistná udalosť nastane.

Ako môŽem zmluvu Wpovedat?

. Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpovedbu ku koncu poistného obdobia. Výpoved' sa musí dať aspoň šesť týŽdňov
pred jeho uplynutím.

. Poistenie môŽe vypovedať každý z účastnĺkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jei

uplynutím poistenie zanikne.
. Poistenie môŽe vypovedať kaŽdý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia' Výpovedná

lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
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