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Poistenie zodpovednosti za škodu sposobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistka ěíslo: 6 615 967 979
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Veaia poistnej zmluvy: 1
KooPERl\TlVA poistbvňa, a.s. Vienna lnsuľance Group

o uzatvorení poistno-zmluvného vzt'ahu podl'a návrhu poistnej zmluvy číslo3619544320
uzatvoreného dňa20.10.2021 pre poistné obdobie od20'10'2021 do 19.10.2a22'

vydáva tÚto poĺstku ako potvrdenie
I

Poistník: SluŽby obce Ďurčiná s.r.o, Ďurčiná 37o, 015 01 Rajec
Začiatok poistenia: 20.10'2a21
Koniec poistenia:
Variant poistného kľytia:
EČvlŠpz:
Ročnépoistné:22,25
Lehotné poistné: 22,25
Poistné obdobie a spôsob platenia. technický rok/ročne

12'44
Partner
EUR

Neurčito
NEUDANÉ
EUR

VlN: TKXHA8175MANS2053
Splatnost'poistného: 20'10.
Druh platby: PZ

cĺslo vase.1 poistky budete predkladat'pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poĺstnej udalosti, ako aj v d'alšom styku
poist'ovňou. Maximálny limit plnenia z jednej škodovej udalosti je v prípade rizika škody na zdraví a nákladov pri usmrtenĺ
5 240 000'00 EUR, bez ohl'adu na počet zranených alebo usmrtených a v prípade ľizika vecná škoda, právne zastúpenie a ušlý zisk
1 050 000'00 EUR, bez ohl'adu na počet poškodených. Ak je súčetnárokovviacerých poškodených vyššÍako limit poistného plnenia,
poistné plnenie sa kaŽdému z nich zniŽuje V pomere limitu poistného plnenia k sÚčtu nárokovvšetkých poškodených'
Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sÚ uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými
poistnými podmienkami, Zmĺuvnými dojednaniami, prípadne d'alšímipodmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými
vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.
SÚčasne Vám zasielame Medzinárodnú automobilovú poistbvaciu kartu, ktorÚ je vodič povinný mat'pri sebe a predloŽit' ju
na výzvu prísluŠníka
Policajného zboru.

s

V prĺpade akýchkolVek otázok k Vašej poistnej zmluve neváhajte kontaktovat' Vášho
poistného poradcu alebo Call centrum počas pracovných dní v čase od 08.00 do 16.00 hod.
telefonicky na čísle0800 120 000 a zo zahraničia na čísle+421 2 57 299 684' V prípade škodovej
udalostivolajte non-stop Centrálny dispečing škÔd 0850 111 577, zozahranicia+421 2 57 299 983
alebo nahláste škodu online cez www.koop'sk,
S pozdravom
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Na úhradu poistného môžete použiť platbu platobnou kartou na vybraných pobočkách poisťovne uvedených na www.koop'sk pľĺpadne formou úhrady
na niektoý z našich úětov: SLSP, a.s. lBAN: sK25 0900 0000 0001 75126457, sWlFT (Blc): GIBASKBX; UniCredit Bank, a. s. Czech republic and
Slovakĺa, pobočka zahraničnej banky IBAN: sK29 11'1 1 0000 0010 2970 6001 , sWlFT (Blc): UNoRSKBX; VÚB, a.s. IBAN: sK1 1 o2oo oooo oooo
9000 401 2' sWlFT (Blc): SUBASKBX;Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 oo020212 0000, SWFT (BlC): PoBNSKBA; Prima banka
Slovensko a.s. lBAN: sK20 5600 0000 0048 0491 5001' sWFT (Blc): KOMASK2X, variabilný symbol: 661 5967979, konštantný symbol: 3558.
Šieĺa1ovičova!,,816.23 Brďislava. 1, Slovenslá republika..lco: oo 585 441'' Dlc:
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NAVRH PoISTNEJ ZMLUVY 3619544320 NA D|AĽKU
zoDPoVEDNosŤzAŠKoDU sPosoBENÚ PREVÁDZKoU MoToRoVÉHoVozlDLA

PoBŤoVŇA

zlsrupcn PolsŤoVNE

KooPERAT|VA poisťovňa, a.s. Vĺenna lnsurance Group,

Mgr. Natália MaĘičková
2532088882
AG 150 tK153

Štefanovičova4,816 23 Bratislava 1, Slovenská republika
lČo: oo 5B5 441,Dlc'.2020527300, lČ DPH: sK702000o746
Spoločnosťje členom skupiny pre DPH
Zapísaná: Obchodný reqister Okresného súdu Bratisĺava l, oddiel Sa, vloŽka 79/B

POFTNíK t DRBTEĽ

+

vLASTNĺK- SIuŽby obce Ďurčiná s.r.o

Trvalá a korešpondenčná adresa

rc0

5290081 9

Ďurčiná 370

E-mail

len ka.f

Rajec

Telefón

+42'1914'158815

01 501

IBAN

i

lova@obecdu ľcina.sk

DoJEDNÁVATEL!A

1.

Mgr. Martina Bohušová

vŠeogpcľÉuoLle o zMLUvE
Začiatok poistenia
20.10.2021',t2:M

Koniec poistenia
Na neuľčito

Periodicita platenia

Druh platby

Ročne

PZ (poštový peňažný poukaz)

VlN čĺslokaroséľie

Značka a model vozidla

VOZIDLO

EcV (ŠPZ)

ŠpeciÍikáciavozidla

TtofiA8175MANS2053

AGADOS, Handy I

J - príves za osobné vozidlo

Séria a čĺsloTP

Rok výroby
2021

Zdvihový objem valcov motora

Výkon motora

Počet miest

Druh paliva

Faľba

Celková hmotnosť

Ziadne

Šedá

750 kg

złxuoľÉPolsTENlE
Variant

Partneľ

Skupina

SL1 1. Prípojnévozidlo do 750 kg

Počet škôd za posledných 36 mesiacov

0

VeĘné prĺsľuby zahrnuté na zmluve
Limit plnenia

-

škoda nazdravÍ, alebo usmrtením

Limit plnenia

-

vecná škoda,

zisk a

5 240
't 050

000,00 EUR
000,00 EUR

Úorue o PolsTNoM
Základné ročnépoistné

-

zĺava 15'00

obchodná - pokles pod PM

26,18 EUR
%

Výsledné ročnépoistné

22,25 EUR

Dohodnutá splátka k úhrade

22,25 EUR

MEDZINÁRoDNÁ AUToMoBlLoVÁ PolsŤoVAcIA KARTA

Cĺslo

automobilová

Medzinárodná
poisťovacia kaľta vydaná

Żiadam o zaslanie asistenčnej

Medzinárodnej automobilovej
poisťovacej karty
Vytlačené:20.10.2021 12''45'.13

a

Ďł_ŠrNFoRMÁclE

sK/00o7/3619 544320

Mali ste uŽ uzavreté poistenie PZP?

nie

V ktoĘ poisťovni?

nie/neuvádza

Kedy skončilo/končĺtoto poistenie

áno
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ruÁvnn PoIsTNEJ zMLUVY 36í9544320 NA DIAĽKU
zoDPovEDNosŤ

zł Šxoou sPÔsoBENÚ

PREVÁDZKoU MoToRoVÉHo VozlDLA

głľxovÉÚČľ posŤowe
Slovenská sporitel'ňa, a's'
UniCredit Bank, a. s, Czech
republic and Slovakia' pobočka
zahraničnej banky

PLAToBNÉ Úorue
sK25 0900 0000 0001

751264s7

sK29 1111 0000 0010 2970

6001

GTBASKBX

Suma k úhrade
Variabilný symbol

UNCRSKBX

Poštová banka' a's'

sK34 6500 0000 0002 0212 0000

POBNSKBA

Všeobecná úverová banka, a.s.

sK1 1 0200 0000 0000 9000 40't2

SUBASKBX

Prima banka Slovensko, a.s.

sK20 5600 0000 0048 0491 5001

KOMASK2X

22,25

EUR

36í9544320

Konštáhtný symbol

3558

zÁvEnrcľÉUsTANoVENIA
Odchýlne od VPP 71112článok lV bod 8 sa dojednáva splatnosť poistného na 7 dníodo dňa začiatku poistenia' Poistenie uzatvorené na
dial'ku nadobúda t]činnosť aŽ okamihom úhrady poistného zo strany poistnĺka. Ak nebude poĺstné zaplatené do 27 '10.2021 24''00h,
platnosť poslaného návrhu poistnej zmluvy zanikne a zaplatenie poistného po tejto lehote nemá vplyv na vznĺk poistenia.

PRĺLoHY
Pre toto poistenĺe platia príslušnéustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky (VPP), Zmluvné dojednania (ZD)

a osobitné zmluvné dojednania (oZD) (d'alej len ,,Poistné podmienky")'

Súčasťoupoistnej zmluvy sú aj nasledovné prílohy:
1.

ePoukaz

2.

Asistenčná a medzinárodná automobilová poisťovacia karta

3.

lnformácie pre spotrebiteľa

4.

vPP

5.

KOOP_PZP_ZD_711A-1

6.

Záznam o dopravnej nehode

7.

IPID

71112

PZP, číslo361 -355-201

91

001-'|

PREHLÁSENIA A sÚHLAsY
1. Poistnĺk prehlasuje

a zaplatenĺm poistného potvrdzuje, Že:

a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorenĺm poistnej zmluvy pĺsomne oboznámený s dôleŽitými zmluvnými
podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom lnformačnéhodokumentu o poistnom produkte (d'alej len ,,lPlD");

b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré mu
boli pred uzatvorenĺm Ęto poistnej zmluvy na základe ustanovenia $788 ods.3 zákona c.4011964 Zb. vznení neskorších
predpisov oznámené, poslané e-mailom na adresu lenka.filova@obecdurcina.sk a sprístupnené na webovom sídle poisťovne
www.koop'sk vo formáte pdf, s moŽnosťou jeho následného stiahnutia alebo tlače;

c) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky
s povinnosťami

týkajúce sa dojednávania poistenia podl'a tejto poistnej zmluvy a je oboznámený

v priebehu trvania poistenia bez zbytočnéhoodkladu oznámiť poisťovni všetky prípadnézmeny

v týchto

údajoch.

2. V prípade, ak poistník a poistený nie sú totoŽné osoby, poistnĺk prehlasuje a zaplatenĺm poistného potvrdzuje, Že má oprávnenie
poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účelyuzatuárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podl'a zákona č' 39/2015
Z. z. o poisťovnĺctvea o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov.

3. Poisťovňa informuje poistníka, Že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho paľlamentu a Rady (EU) 2016/679
z27'apríla 2016 oochrane fyzických osôb prispracúvaníosobných údajov a ovol'nom pohybe takýchto údajov, ktorym sa zrušuje
smernica 95/46/Es (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (d'alej len ,,Nariadenie") a prĺslušnýmislovenskými právnymi predpismi.
Poistnĺk prehlasuje, Že sa oboznámilsĺnformáciamiospracúvaníjeho osobných údajov podl'a Nariadenia, vrátane informáciĺo jeho
právach. Zároveň berie na vedomie, Že informácie ospracúvanĺosobných údajov je moŽné nájsť aj na webovej stránke poisťovne
www.koop.sk v časti Ochrana osobných údajov.

Vytlačené:20'10.2021 12''45:1 3
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V Rajci, dňa20.10.2021

lng. Vladimír Bakeš
predseda predstavenstva a
generálny riaditel'

Vytłačené:20.10'2021 12:45:13

Mag. iur. Patrick Skyba

člen predstavenstva
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