Návrh na uzavretie poistnej zmluvy č. 1049030491
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov
POISŤOVATEĽ: Komunálna poisťovňa a.s. V.I.G.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 3345/B
IČO: 31 595 545
DIČ: 2021097089
IČ-DPH: SK 7020000746
predkladá poistníkovi tento návrh na uzavretie poistnej zmluvy:
POISTNÍK / VLASTNÍK
/ DRŽITEĽ VOZIDLA:
Obec Raslavice
Hlavná 154, 08641 Raslavice
IČO: 00322521
Počet spôsobených škôd posledné 3 roky: 0
Štátna príslušnosť:
Doba bezškodového priebehu: žiadna
Telefónne číslo: 0544792222
E-mail: info@raslavice.sk
MOTOROVÉ VOZIDLO:
Číslo osvedčenia o evidencii vozidla:
Zdvihový objem valcov: SB2-b) 1598 cm3
EČV/ŠPZ: BJ174BB
Farba: žltá
Továrenská značka, typ: MAZDA 3
Počet miest na sedenie: 5
Kategória vozidla: Osobné vozidlo M1 do 3,5t
Celková hmotnosť: 1710 kg
Rok výroby: 2007
VIN (výrobné číslo karosérie):
Výkon motora: 77 kW
Palivo: benzín
Účel použitia vozidla: Bežné použitie Príslušnosť podľa okresu: Bardejov
POISTNÉ LIMITY:
a) 5 000 000 EUR z jednej poistnej udalosti bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených za škodu na
zdraví, náklady
pri usmrtení, ako aj za príslušným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti,
nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia,
dôchodkové
dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný
nahradiť
ich týmto subjektom.
b) 1 000 000 EUR z jednej poistnej udalosti bez ohľadu na počet poškodených za škodu vzniknutú poškodením,
zničením,
odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri
uplatňovaní
nárokov podľa § 4 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti
za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len "zákon"), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11
ods. 5
písm. a) alebo písm. b) zákona alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo
neoprávnene krátil
poskytnuté poistné plnenie.
POISTENIE:
Výška lehotného poistného: 97.50 € /rok
Frekvencia platby: ročne
Spôsob platby platby: bankovým prevodom
Dátum začiatku poistenia: 05.02.2016 o 15:22
Koniec poistenia: poistenie na dobu neurčitú
Číslo účtu poistníka: SK59 0200 0000 0000 0192 1522
Číslo účtu poisťovateľa:

SLSP, a.s. = IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX
Tatra banka, a.s. = IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX
Prima banka Slovensko, a.s. = IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X
Variabilný symbol: 1049030491
Konštantný symbol: 3558
Splatnosť prvého poistného: Do 15 dní odo dňa nadobudnutia platnosti návrhu poistnej zmluvy
Splatnosť následného poistného: V prvý deň poistného obdobia
Doba platnosti poistenia
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. 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).
Bližšie podmienky vzniku, trvania a ukončenia poistenia sú uvedené vo VPP 705-8.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto návrhu poisťovateľa sú Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné
poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len "VPP") a Informácie pre
spotrebiteľa pred
uzavretím zmluvy na diaľku k týmto všeobecným poistným podmienkam.
Poistník vyhlasuje, že bol oboznámený s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy prostredníctvom formulára o
podmienkach
uzavretia poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového
vozidla.
Tento návrh poisťovateľa je platný po dobu 15 dní odo dňa začiatku jeho platnosti.
Návrh poisťovateľa nadobúda platnosť nasledovným potvrdením poistníka, ktorým poistník zároveň potvrdzuje
obdržanie
tohto návrhu poisťovateľa ako aj VPP a IpsPZD k týmto poistným podmienkam a to, že bol poisťovateľom
oboznámený s
podmienkami uzavretia poistnej zmluvy prostredníctvom formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla .
Poistník zaplatením poistného uvedeného v tomto návrhu potvrdzuje, že:
1. súhlasí s návrhom poistnej zmluvy a zaplatením poistného dochádza k uzavretiu poistnej zmluvy s
podmienkami
uvedenými v návrhu poistnej zmluvy,
2. 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,
3. bol s dostatočným časovým 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 (ďalej len "VPP 705-8"), ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť poistnej
zmluvy, s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom Formulára o
dôležitých
zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy (ďalej len "Formulár"), s Informáciami pre spotrebiteľa pred
uzavretím
poistnej zmluvy na diaľku (ďalej len "Informácie") a tiež prehlasuje, že VPP 705-8, Formulár a Informácie mu boli
na základe
jeho žiadosti zaslané e-mailom,
4. všetky údaje uvedené v tomto návrhu sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa
navrhovaného
poistenia,

5. dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa na účely priameho
marketingu
poisťovateľa (najmä informácie o novinkách, akciách a zľavách, ako aj o súťažiach a pod.) po dobu trvania
poistného
vzťahu: NIE,
6. 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,
7. 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 poistnú zmluvu v zmysle tohto
návrhu
uzaviera vo vlastnom mene:
[ X ] áno
[ ] nie, uzavretá v mene: .................
Držiteľ poisteného motorového vozidla prostredníctvom poistníka čestne prehlasuje, že počas predchádzajúcich
36
mesiacov spôsobil ako vodič akéhokoľvek MV uvedený počet rozhodných udalostí, na ktorých mal vinu alebo
spoluvinu: 0
Raslavice, dňa 05.02.2016 o 15:22 hod.
Získateľ: 629

