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Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozid la
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VIENNA INSURANCE GROUP

Štefánikova 17, 811 05 BÍatislava
lcO:3ĺ sgs 545, Dlc:2021og7oag, lc opH: SK7020000746
spoločnosťje členom skupiny regislĺovanei pre DPH, zapiýná v obchodnom registri
okÍesného súdu Bralislava l, oddiel: sa. vložka č' 3345/B (ďalej len ,,poisťovater")
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Peňažný ústaľ poist'oľatelh:
SLSĘ a.s. = IBAN: sK28 0900 0000 0001 7819 5386, SW|FT (BlC): GIBASKB)( Variabilný symbol = Ď. náľrhu poislneizmluuy

Tatra banka, a.s. = IBAN:sK60 ll00 0000 0026 23225620, SW|FT (BlC):TATR$KBX Konštantný symbol = 3558
Prima banka Slovensko, a.s. = IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BlC): I(0MASKZ)(

Poistnĺé je beŽné alebo jednorazové a je splatné prvého dňa poistného obdobia, ktorého začiatok sa zhoduje s dňom začiatku poistenia. Ak bolo dojednané
platenie bežného poistného v polročných alebo štvrt'ročných splátkach, následná polročná alebo šfurťročná splátka poistného je splatná v deň po uplynutí
technického polroka alebo štvrtloka od dňa zhodného s dňom začiatku poistenia, alebo v deň nasledujúci po poslednom dni obdobia, za ktoré bola
uhradená predchádzajúca splátka.
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tl. Dalšle ustanoľenta

Poistníkpodpisompoistnejzmluvydáva súhlas naspracovanieosobnýchúdajovvinÍormačnomsystémepoisťovatelänaÚčelypriamehomarketingu
poistbvatel'a (najmä inÍormácieo novinkách, akciách a zlavách, ako aj o sút'ažiach, poistných produktoch, poskytovaných online sluŽbách a pod.) po
dobu trvania poistného vzt'ahu: ! Áruo l Ę rulr' Poistbvatel' inÍoľmuje poistníka, Že jeho osobné údaje spracúva podl'a S 10 zákona ć,. 122ĺ2013 7. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len ,,zákon č. 122ĺ2013 Z. z!') v spojení s $ 78 zákona č,. 39ĺ2015 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplneníniektorých zákonov (dälej len,,zákon č. 39/2015 Z. z."). Poistník dáva poistbvatelbvisúhlas, aby po dobu nevyh-
nutnú na zabezpečenie uýkonu práv a povinností, vypl1ivajúcich z tejto poistnejzmluvy jeho osobné údaje v rozsahu podl'a S 78zákonać,.39l20157'z.
poskytoval, sprístupňoval a cezhranične prenášal právnickým osobám podnikajúcim v poisťovníctve, 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 $ 15 zákona č,.12212013Z'z. abol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach uvedených v $ 28 zákona č, 122120137' z.Záĺoveřlberie
na vedomie, že text poučenia je možné nájsť aj na webovej stránke poistbvatelä. Poistník prehlasuje, Že poistenie vypllivajúce z tejto poistnej zmluvy
nemá uzavreté s iným poistbvatelbm. V prípade, Že by tak v budúcnosti vykonal, bezodkladne to oznámi poistbvatelbvi. Poistník prehlasuje, Že údaje
uvedené v tejto poistnej zmluve sú správne a pravdivé a zaväzuje sa každrj zmenu bezodkladne oznámiť písomne poistbvatel'ovi. Poistník podpisom poist-
nej zmluvy pľehlasuje, Že bol s dostatočným časouým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, so
Všeobecnými poistnými podmienkami pre poĺstenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (technický rok) č. 705-9 (dälej
len ,,VPP 705-9'), ktoré tvoria neoddelĺtel'nú súčasť poistnej zmluvy, s dÔležitými zmluvnými podmienkami uzatváľanej poistnej zmluvy prostredníctvom
Formulára o doIeŽitých podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy (d'alej len ,,Formulár") a tiež prehlasuje, Že VPP 705_9 a Formulár prevzal
v písomnej podobe, alebo E že VPP 705-9 a Formulár nepľevzal v písomnej podobe, ale mu boli na základe jeho Žiadosti zaslané e-mailom.
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