NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
Povinné zmluvné poistenie za škody spôsobené
prevádzkou motorového vozidla
(ďalej len „PZP“)
podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo návrhu (variabilný symbol): 9100365155
Návrh poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uzatvorenej medzi:
Poisťovateľom:
Groupama Garancia poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Miletičova 21, 820 05 Bratislava 25
IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, IČ DPH: SK4020340236
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2019/B
www.groupamagarancia.sk
a poistníkom / poisteným:
Názov firmy

Obec Raslavice

IČO

00322521

Platca DPH

nie

Ulica

Hlavná

Orientačné číslo

154

PSČ

08641

Obec

Raslavice

Telefón

+4214792222

E-mail
Korešpondenčná adresa:

obec@raslavice.sk

Zhodná s adresou poistníka
Držiteľ vozidla:
Držiteľ sa zhoduje s poistníkom

Vlastník vozidla:
Vlastník sa zhoduje s poistníkom
Údaje o motorovom vozidle:
Kategória vozidla

osobný a nákladný automobil do 3,5 t

Továrenská značka

MAZDA

Model vozidla

3

Druh vozidla

sedan

Druh paliva

benzín

Evidenčné číslo (ŠPZ)

BJ174BB

Séria a číslo OE/TP

PA387005

VIN

JMZBK12Z271536240

Objem valcov:

1598 cm3

Výkon motora

77 kW

Celková hmotnosť

1710 kg

Prevádzková hmotnosť

1250 kg

Počet dverí
Rok výroby

2007

Farba vozidla

Žltá metalíza

Právna forma držiteľa
Kategória držiteľa: Právnická osoba
Poistné
Bonus:

60% bonus

Typ poistenia:

Economy

Účel využitia vozidla:

bežné použitie

Spôsob platby poistného:

prevodom z účtu

Druh poistenia:

bežné

Frekvencia platby poistného:

ročne

Bezškodnosť – Bezškodový priebeh:

96 a viac mesiacov

Sadzba:

OA13

Základné poistné (bez zľavy):

370.63€

Zľava za bezškodnosť

15%, 55.59€

Zľava za miesto bydliska:

25%, 92.66€

PSČ:

08641

Prirážka za účel využitia vozidla:

0%, 0 €

Zľava za hmotnosť vozidla:

0%, 0€

Zľava za dieťa do 15 rokov:

0%, 0€

Zľava za iné poistenie u poisťovateľa:

10%, 37.06€

Číslo poistnej zmluvy:

08139000149

Zľava za účet v OTP banke:

5%, 18.53€

Číslo účtu:

9565921/5200

Zľava za frekvenciu platenia poistného:

5%, 18.53€

Zľava za spôsob platenia poistného:

0%, 0€

Zľava za druh paliva:

15%, 55.59€

Ročné poistné:

90.68€

Lehotné Poistné:

90.68€

Začiatok poistenia:

18.12.2013 na dobu neurčitú

Poistné obdobie:

1 rok

Deň vytvorenia zmluvy:

12.12.2013

Splatnosť prvého poistného:

18.12.2013

Splatnosť prvého poistného

Začiatok poistenia je deň pripísania prvého poistného na účet poisťovne. V prípade, že poistné nebude v
danej lehote na účet poisťovne pripísané, tento návrh stráca svoju platnosť.
Poistenie vzniká pripísaním poistného na účet poisťovateľa.
Zanikla Vám za posledné 2 roky poistná zmluva PZP pre neplatenie poistného?: nie
Údaje o poistení
Limit poistného plnenia:
a. za škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej
starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia 5 mil. €.
b. za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne
vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov 1 mil.€.

Údaje o platbe poistného

Suma na platbu: 90,68 €
Variabilný symbol: 9100365155
Konštantný symbol: 3558
Poistné uhraďte na číslo účtu 13349121/5200, OTP Banka Slovensko, a.s.

Úhrada poistného

K uzavretiu poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia s podmienkami uvedenými v návrhu dôjde
zaplatením poistného. V prípade vzniku poistnej udalosti je rozhodujúca aj hodina, v ktorú bola platba
vykonaná, preto si doklad o platbe starostlivo uschovajte. Návrh platí do začiatku poistenia zodpovednosti,
ktorý je uvedený priamo v návrhu. V prípade, že poistné nebude zaplatené do začiatku poistenia
zodpovednosti, poistná zmluva nebude uzavretá.

Ochrana osobných údajov
Poistník uzatvorením tohto návrhu poistnej zmluvy dáva:
a. súhlas poisťovni, aby jeho osobné údaje, získané v súvislosti s týmto návrhom
poistnej zmluvy, spracovávala v rámci svojej činnosti v poisťovníctve po dobu nevyhnutnú pre
zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy.
b. súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytovala do iných štátov, pokiaľ to bude potrebné pre
zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti
poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve a združeniam týchto subjektov.

Prehlásenie poistníka
Poistník prehlasuje, že:
1. všetky skutočnosti uvedené v tejto zmluve sú správne, úplné a pravdivé a že súhlasí s obsahom tejto poistnej zmluvy,
2. bol oboznámený s Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej
zmluvy a zároveň potvrdzuje, že ich prevzal,
3. bol oboznámený s Formulárom o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy a
potvrdzuje jeho prevzatie,
4. poistenie dojednané touto poistnou zmluvou nemá uzatvorené s iným poisťovateľom a poistenie mu
nezaniklo pre neplatenie poistného u iného poisťovateľa,
5. si je vedomý toho, že pokiaľ sú prehlásenia uvedené v bode 4 nepravdivé, je táto poistná zmluva
neplatná a poistník sa zaväzuje na písomnú výzvu poisťovateľa do 14 dní od jej doručenia uhradiť
poisťovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33 €,
6. bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 10 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
7. zmluva o poistení vzniká zaplatením poistného a následným pripísaním finančných prostriedkov na účet
Groupama Garancia poisťovňa, a.s.
8. súhlasí so skutočnosťou, že poisťovateľ si vyhradzuje právo Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy
neakceptovať, pokiaľ úhrada poistného nebude vykonaná do začiatku poistného obdobia a v predpísanej
výške uvedenej v návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy a že poistné bude pripísané na účet poisťovateľa
najneskôr do troch pracovných dní.

Vyhlásenie dojednávateľa

Vyhlasujem, že som vykonal identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie v zmysle § 7 a 8 zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu.

Údaje o sprostredkovateľovi
Prosight Finance, s.r.o. – prostredníctvom internetového portálu Preveruj.sk
Kavečianska cesta 1/A,04001, Košice
+421 908 829 097

info@preveruj.sk
Získateľské číslo: 824430938
V Košiciach, dňa 12.12.2013 16:08:00 hod.

