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Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla
(Autobonus)

öĺslo poislnei zmluw

získatel'ské číslo sprostredkovatelä

ilil1il]ililrllllIIlllll
VIENNA INSURANCE 6ROUP

ŠteÍánikova 17, 811 05 Bratislava

lČo:3ĺ sgs 545, DlČ:2o2'ĺ097089, lč optl: sK7020000746
spoloćnosí ie ćlenom skupirry íegistÍovanej pÍe DPH, zapĺ$ná v obchodnom Í€oislÍi

olíesného śúdu Bralislava l, oddislI sa, vloŽka č' 3345/8 (ďalej len "poiďovňa")

A. Polstnĺk / Polstenĺ (ak je poistený odlišný od poistníka, údaje o poistenom sú uvedené v prílohe)
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Platitel DPH ! rc DPH

Poistenie dojednal /
Štatutárny orgán

SWIFT (BIC)

B. ľšeobecnó údale o zmluľe

c' Zľlášlne údale

ll. Polstná doba a plalenle polstného

! noono čĺĺo / ffi lco 0 0 l0lü3 ĺ0Ú 0 Úuľ

Priezvisko /
Názov Íirmy

Meno
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jednoĺazové !

E. Uozldlo
Továr.

značka

rcv
l špz
Dátum prvej evidencie
(rok výroby)

Tvp

motora
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Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neuľčitú: !
Koniec
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drŽitel'a MV

Druh

karosérie

ća')E (.ŁDrrJ Farba

30 r*

(0 , łoo EUB

km

Počet

sedadiel

určená cez AAD ffi zÍaktúryzanové MV

Stav

t%r,, Q"3ĺ)L) *

/uĺ/
vozidlo n-;r vozidlo

je úplne nové ň| je jazdenépočÍtadla
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doplnkovej výbavy vozidla
- položkovitý rozpis

0d začiatku tohto poistenia sa ruší poistná zmluva č.
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F. Základnó polstenlo

SpÔsob
používania MV:

krátkodobý
nájom

Dohodnutá tĺýška sooluúčasti
(pĺe sĺody']en na saĺnomom blnom sk|€

podĺa d. ĺ2 ods. { VPP KA$S}

Sadzba

právo prednostnej
jar.dv

Sadzbové
poistné

KoeÍicient
spoluúčasti

Koeĺicient
pouŽívania MV

ł- ł/í, áe EUR

Násobok
koeÍicientov 1

ť

4 ?/0, Ł/ ,,^

Typpoistenia A f] B K c tr

.ť(,' o/o KoeÍicient

KoeÍicient

KoeÍicient

KoeÍicient

Koeĺĺcient

KoeÍicient

D

Sadzba

Variant D

minimálne

taxi autoškola ! autopoŽičovňa ! preprava
nebezpeč. vecí

!#,lot''n'n T--1 predvádzacie
L-J uv

náhradné
MV

40. g( ,u
Franšíza 199 EUR r-l

(pÍr Škody len na.sqloÍĐn! F]p'!. $|_9 ĺ 
-]podIaü. ĺ2oô.4 VPPKA$s) L /r/r'

iné

! odstránenie rlýluky úmyselný požiar/rnýbuch (ÚPV) podra čl. 4 ods. 1 pĺsm. m) VPP KA$s

dlhodobý
nájom

ĺ/łL/lná zläva
- druh

lná zl'ava
- druh

lná zlhva
- druh
lná zläva
- druh

lná zl'ava
- druh

lná zläva
- dľuh

l/ľľ L /ĺ|
IU %
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Výška
zllavy

VýŠka
zllavy

Výška
zlavy
Výška
zllavy

Výška
zllavy

Výška
zľavy

//,f/)

ll/ĺ'
ť,?ĺ/

Výška bonusovej
zllavy

Výška zlävy za
spôsob platenia

EUR

KoeÍicient ÚPV

Zálladnó polstnÓ

za motoroYó ľozldlo
(= Pois1né x Násobok koeĺ. l )

Násobok koeĺicĺentov 2

Upraľenó polstné

za motoroľé ľozldlo
(= zátladné poisbé x ł{ásobok ko€ĺ. 2)

Rozhodná doba
škodového priebehu

prevzatá

čestne prehlásená

Počet mesiacov
rozhodnej doby qil^ l(frl. = (ĺ00-96

büIffiJ/aYyy100

E. Dodatkoľé polstenla

Batožlna: Poistná suma: 4OO EUR BOO EUR ! ĺ ooo ľun

Úľazové poisreniel Počet sedadiel
vozidla

Dojednaný násobok
zákl. poistných súm

Základné poistné sumy:smrť následkom úrazu 664 EUR, trvalé následky uĺazu 132B EUR

Preplava: Poistná
Spoluúčasť 166 EUR suma:

Koeficient ,,

ilí^ Koeĺicient *
Boěné nolstné

za motoroľé ľozldlo
(= UpÍavené poistné x Ko€ĺ.' x KoeÍ.o}

Bocné polslné

za batožlnu EUB

Bočné poistné za fuaz EUB

Boěné poistné
za čelné sklo

m

Poistenie
ceIného skla:
lláhradné vozidIo:
Denný limit (DL):

Maximálna doba prenájmu

náhradného vozidla (MDP):

Druh platby

E 
'a 

poštouý peňaŽný poukaz

! rru bezhotovostne bezavíza

illnlmálne polstné za molotoľé ľozldlo
30 % zo základného poistného za MV

1 992 EUR

Spoluúčasť 5 %,

min' 'ĺ6'60 EUR

! s ezo EUR ! 5 312 EUR ! o oło run 'Tłi,x|:jlÍ EUB

! Spoluúcasť 0 EUR ! FranŠíza 199 EUR EUR

35 EUR 50 EUR 70 EUR 85 EUR 1OO EUR

5 kalendárnych
dní E Jľ'nu''ndárnych Pohtnásuma EUR

EUR

/ül,ľu,,^
ľ,Ír

ťlĺLril EUR

[f "o
KoeÍicient*

,ľí ,r,

EUR

Bocné poistné

za náhradné ľozldlo
Bořné poislné

za GAP poistenle

Boěné poistné za
dodatkové plipoistenia

Poistenie financnei Poistná suma GAP s DPH
sllaty ĺGAP) (obslaíávaciahodnolaGAPMV)

H. Platenle polstného

Periodicita platenia poĺstného

ffiročne [lolroene tr

EUR

Variant A Variant B Variant C

Výška zlävy za
sposob platenia

štvrťročne l-l lednorazovo

ľýsledné ľocné poistné
za dodalkoľé pľipolstenia

Bocné polstné cellĺom
(Ročné poistné za m0torové vozidlo . Výsledné Íočné poistné za dodatkové píipoislenĺa)

lehotné polslné
(splátka poislného)

splatné dňa

c ) EUR
KZ bezhotovostne a avízo

lU inkaso z účtu platitel'a

/i %

o/o

o/o

o/o

%

I I I

1

J

Konštantný symbol:

3558

Var. symbol (c. P7bez spojovníkov)

/Ł60Üĺfł6J

číslo účtu lBAN / sWlFT (BlC) kód banky:
slę8 0900 0000 0001 7819 5386 / GlBAsKBx
sK60 il00 0000 0026 23225520 / TATRSKBX

sK87 5600 0000 0012 0022 2008 / K0irAsrex

PeňaŽný ústav poisťovne:

S[SP, a.s.

Tatľa banka, a.s.

Pľima üanka Slovensko, a.s.
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l. Dalšle ustanoľenla

tl'
Nová cena do poistenia
stanovená dňa 0

pracovníkom
spoločnosti Slovex, .a

1' Poistník vyhlasuje, že k začiatku poistenia poistený disponuje nasl kl'účov a ovládačov:

a) originálne kl'úče od MV dodávané výrobcom MV v počte

b) kipie kl'účov od MV v počte

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

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

v počtee) iné
2. Toto poistenie môže v zmysle S 800 ods' 2 Občianskeho zákonníka vypovedať kaŽdý z účastníkov do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistenia.
3 Poistník podpĺsom poistnej zmluvy dáva sÚhlas na spracovan ie osobných údajov v inÍormačnom systéme poistbvne na účely pľiameho

marketingu poistbvne (najmä inÍormácie o novinkách, akciách a zl'avách, ako aj o sút'aŽiach, poistných produktoch, poskytovaných online
sluŽbách a pod.) po dobu trvania poistného vzťahu: lÁN0/!NlE4. Poisťovňa ĺnÍormuje poistníka, Že jeho osobné údaje spracúva podl'a $ 10 zákona č;.122ĺ2013 Z. z' o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (dälej len ,,zákon č. 12212013Z'z.'')v spojenís S 78 zákona č.39/2015 Z. z. o poistbvníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (dälej len ,,zákon č. 39/2015 Z' z."). Poistník dáva poisťovni súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na zabezpe-
čenie výkonu práv a povinností, vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy jeho osobné údaje v rozsahu podlä $ 78 zákona č;' 3912015 Z' z
poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým osobám podnikajúcim v poistbvníctve, právnickým a Íyzickým osobám
poskytujúcim služby Íinančného sprostredkovania a Íinančného poradenstva podl'a osobitného predpisu. Poistník prehlasuje, Že mu boli
vopred poskytnuté údaje v zmysle S 15 zákona ć.122t2013 Z.z.abol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach uvedených v $ 28
zákona č. 12212013 Z. z.1ároveň berie na vedomie, že text poučenia je moŽné nájsť aj na webovej stránke poistbvne.

5. Poistník týmto neodvolatel'ne záv äzne vyhlasuje, Že peňažne prostriedky, použité na splátky poistného z tejto poistnej zmluvy, sú jeho
vlastníctvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva na vlastný účet.V prípade uzatvorenia zmluvy na cudzí účet alebo pouŽitia pro-
striedkov inej osoby sa poistník zav äzuje poistbvn i predložiť zákonom poŽadované doklady.

6. Poistník podpisom poistnej zmluvy vyhlasuje, Že bol s dostato čným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmĺuvy písomne oboznáme-
ný s obsahom poistnej zmluvy vrátane príloh, so Všeobecnými poistnými podmienkami pre havarijné poistenie motorových vozidiel (dälej len

'vPP KAS-5"), s Osobitnýmĺ poistnými podmienkami pre havarijné poistenie motorových vozidiel (dälej len ,,0PP 276_5') a v prípade dojedna-
nia pripoistenia úrazu tieŽ so Všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie (dälej len ,,VPP 1000_4"), ktoré tvoria neoddelitel'nú
súčasť poistnej zmluvy, s dôleŽitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom Formulára o dÔleŽitých zmluvných
podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy (dälej len ,,Formulár" ) a tieŽ prehl

alebo ! Že

asuje, Že VPP KAs_s' 0PP 276-5, Formulár a v prípade dojednania
pripoistenĺa úrazu tieŽ VPP 'ĺ000_4 prevzal v písomnej podobe, VPP KAS-s, 0PP 276_5' Formulár a v prípade dojednania pripois_
tenia úrazu tieŽ VPP 'l00 0-4 neprevzal v písomnej podobe, aĺe mu boli na základe jeho Žĺadosti zaslané e_mailom.7. Poistbvňa je podlä zákona č' 39/2015 Z. z. povinná pri uzatváraní poistnej zmluvy v neživotnom poistení požadovať preukázanie totoŽnosti
klĺenta a klient je povinný takejto Žiadosti vyhovieť

B. Poistený je povinný podlä pokynov zástupcu poisťovne pred začiatkom poistenia podrobiť sa obhliadke poisteného motorového vozidla. V opač-
nom prípade bude takéto konanie posudzované ako porušenie povinnosti poisteného a následne je poistbvňa oprávnená pri vzniku poistnej
udalosti primerane znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie podlä toho, aký vplyv mohlo mať toto porušenie na rozsah jej povinnosti plńiť; pois.
tbvňa mÔže v takomto prípade poĺstnú zmluvu vypovedať do jedného mesiaca odo dňa poskytnütia poistného plneniá łäoo;eno zamietnutia.
Výpovedná lehota je B dní a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede poistníkovi. Poistenie zanikne uplynutím výpovednej lehoty.9. Poistený je povinný, podlh pokynov poistbvne, v prípade vzniku škody na poistenom MV, nahlásiť túto udalosť teleÍonicxý, príp. elektronic-
kou poštou (e _mailom) na príslušný dispečing poist'ovne.

10. Poistník vyh|asuje, Že všetky odpovede na otázky poistbvne týkaj úce sa poistenia a všetky dälšie uvedene údaje sú pravdivé a úplné a za_
väzuje sa kaŽdú zmenu bezodkladne oznámiť písomne poistbvn i. Pokial' nie sú odpovede napísané jeho rukopisom, potvrdzuje, Že ich overil
a sú pravdivé' Berie na vedomie, že nepravdivé alebo neúplné odpovede môŽu mať v zmysle 0bčianskehr zákonníka za následok odstúpenie
od poistnej sumy alebo odmietnutĺe poistného plnen poisťovne
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Podpis zástupcu pojsíovne
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