
KOMUNÁLNA M  
POISŤOVŇA

V IE N N A  IN S U R A N C E  GROUP
Havarijně poistenie motorového a přípojného vozidla (Autobonus)

Návrh poistnej zmluvy číslo 2768059874 (Na diaiku)

POISŤOVŇA KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545, DIČ: SK2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosťje členom skupiny registrovanej pre DPH, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka č. 3345/B (dalej len „poisťovňa”)

Zástupca poisťovne
MAXIMA BROKER a.s. 
302228, MB11 
P 180 / OM 186

POISTNÍK
DRŽITEL

VLASTNÍK

Názov spoločnosti
Okresný súd Prešov

IČO
165921

Platca DPH
Nie

Sídlo spoločnosti -  ulica, č. d.
Grešova 3

PSČ
08042

Město
Prešov 1

Číslo účtu v tvare IBAN

Telefon E-mail

Dojednávatel’
JUDr. Štefan Tomašovský

VŠEOBECNÉ 
ÚDAJE 0  
ZMLUVE

Předpokládaný začiatok 
poist.1

02.11.2022 od 00:00

Koniec poistenia
Na neurčito

Poistné
Běžné

Periodicita platenia 
poistného

Ročně
Druh platby

KZ (bankový převod so zasielaním avíza na úhradu)
a  Začiatok poistenia je bud deň a hodina stredoeurópskeho času dojednané v tejto poistnej zmluve ako vyššie 
uvedený předpokládaný začiatok poistenia, nie však skór ako dojde k uzavretiu poistnej zmluvy, alebo deň a 
hodina stredoeurópskeho času prevzatia nového MV pódia preberacieho protokolu, alebo deň a hodina 
stredoeurópskeho času vykonania vstupnej obhliadky ojazdeného MV pódia Zápisu o obhliadke MV pri vstupe 
do poistenia, pódia toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskór.

Poistený je povinný před předpokládaným začiatkom poistenia ojazdeného vozidla podrobit’ sa obhliadke 
poisteného ojazdeného vozidla. V opačnom případe takáto poistná zmluva nenadobudne účinnost’ a poisťovni 
nevznikne povinnost’ poskytnúť poistenému poistné plnenie.

VOZIDLO Továrenská značka
ŠKODA

Typ
Octavia

Druh vozidla
A - osobný automobil

EČV (ŠPZ) Séria a číslo TP VIN (č.
karosérie/podvozku)

Dátum prvej evidencie
31.10.2022

Objem valcov
1 498 cm3

Výkon motora
110 kW

Celková hmotnost’
1 900 kg

Počet miest na sedenie
5

Farba vozidla
Čierna metalíza

Palivo
Benzín

Predaj cez 
servis/autopredajcu

Nie

Kód servisu/autopredajcu

Cena nového vozidla
28 447,00 EUR

Spósob určenia ceny
z faktúry za nové MV

Nové / ojazdené
Nové

Počet najazdených km
8 km

Dátum zápisu držiteťa MV Druh karosérie Maximálna výška škody
28 447,00 EUR
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V IE N N A  IN S U R A N C E  GROUP
Havarijně poistenie motorového a přípojného vozidla (Autobonus)

Návrh poistnej zmluvy číslo 2768059874 (Na diaiku) “1

ZÁKLADNÉ
POISTENIE

Typ poistenia
Bonusové havarijně poistenie

Typ vozidla
Osobné automobily a dodávky - štandardné

Skupina vozidiel (podfa poistnej sumy)
všetky značky

Riziko
Typ poistenia B

Spósob použitia
bežne

Poistná suma KASKO
28 447,00 EUR

Spoluúčast’
5%, minimálně 165 EUR

Ročně poistné vrátane dané 494,37 EUR

DODATKOVÉ
POISTENIA

Predmet poistenia / riziko Poistná suma Poistné

1. Čelné sklo - akcia zadarmo - Poškodenie 
čelného skla

Neobmedzene AKCIA ° j“

Spoluúčast’
5%, minimálně 16 EUR

2.
Batožina - poistenie zadarmo - Poškodenie, 
zničenie, odcudzenie

800 EUR AKCA °j°°

Celkové ročně poistné za dodatkové pripoistenia 0,00 EUR

KOREKCIE Zl’ava / přirážka Text Hodnota

zFava (na objekte) za výšku poistnej sumy 20,00 %

zFava (na objekte) ÚNP 10,00%

zFava (na objekte) poskytnutá na 1 rok 10,00%

zFava (na objekte) poskytnutá na 2 roky 10,00%

zFava (na objekte) za bonus/malus 40,00 %

POISTNÉ Ročné poistné vrátane dané 494,37 EUR

z toho daň z poistenia 8% 36,62 EUR

Ročné poistné bez dané 457,75 EUR

Splátka poistného vrátane dané 494,37 EUR

PLATOBNÉ
ÚDAJE

Splátka poistného vrátane dané 494,37 EUR

Variabilný symbol 2768059874

Konštantný symbol 3558

Dátum splatnosti 02.11.2022

PENAZNY
ÚSTAV

Banka IBAN (číslo účtu)

Slovenská sporiteFňa, a.s. SK28 0900 0000 0001 7819 5386

Tatra banka, a.s. SK60 1100 0000 0026 2322 5520

Prima banka Slovensko, a.s. SK87 5600 0000 0012 0022 2008

Vytlačené: 31.10.2022 11:13:00 2/5
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V IE N N A  IN S U R A N C E  GROUP
Havarijně poistenie motorového a přípojného vozidla (Autobonus)

Návrh poistnej zmluvy číslo 2768059874 (Na diaiku)
"1

DOBA
PLATNOSTI

NÁVRHU
POISTNEJ

ZMLUVY

V případe uzavretia poistnej zmluvy na diaiku sa za prijatie návrhu na uzavretie poistnej zmluvy považuje 
zaplatenie poistného vo výške uvedenej v tomto návrhu poistnej zmluvy v lehote piatich kalendárnych dní odo 
dňa předpokládaného začiatku poistenia uvedeného v tomto návrhu poistnej zmluvy. Týmto prijatím návrhu 
poistnej zmluvy vzniká poistná zmluva a deň a hodina (stredoeurópskeho času) predloženia tohto návrhu 
poistnej zmluvy prostriedkami diaíkovej komunikácie je zároveň dňom (okamihom) uzavretia poistnej zmluvy. 
Poistenie začína: i) 00:00 hod. stredoeurópskeho času dňa dojednaného v tomto návrhu poistnej zmluvy ako 
předpokládaný začiatok poistenia, nie však skór ako dojde k predloženiu tohto návrhu poistnej zmluvy 
prostriedkami diaíkovej komunikácie, ak bola poistná zmluva uzavretá před dňom předpokládaného začiatku 
poistenia uvedeného v tomto návrhu poistnej zmluvy, alebo ii) dňom a hodinou prevzatia nového MV pódia 
preberacieho protokolu, alebo iii) dňom a hodinou vykonania vstupnej obhliadky ojazdeného MV pódia Zápisu o 
obhliadke MV prí vstupe do poistenia, pódia toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskór. Ak je deň 
uzavretia a deň předpokládaného začiatku poistenia uvedený v tomto návrhu poistnej zmluvy totožný, poistenie 
začína: iv) okamihom uzavretia poistnej zmluvy, alebo v) dňom a hodinou prevzatia nového MV pódia 
preberacieho protokolu, alebo vi) dňom a hodinou vykonania vstupnej obhliadky ojazdeného MV pódia Zápisu o 
obhliadke MV pri vstupe do poistenia, pódia toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskór. Ak bolo 
dojednané poistenie na dobu určitá, poistenie končí 24:00 hod. stredoeurópskeho času dňa dojednaného v 
tomto návrhu poistnej zmluvy ako koniec poistenia.
Pre spósob uzavretia poistnej zmluvy na diaiku platí, že platnost' tohto předloženého návrhu poistnej zmluvy 

zanikne (tzn. poistná zmluva nevznikne), pokiai nebude poistné alebo splátka poistného vo výške uvedenej v 
tomto návrhu poistnej zmluvy pripísané na bankový účet poisťovne v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa 
předpokládaného začiatku poistenia uvedeného v tomto návrhu poistnej zmluvy teda do 07.11.2022 24:00 hod. 
Případné neskoršie zaplatenie poistného nebude poisťovňa považovat’ za prijatie tohto návrhu poistnej zmluvy; 
poistná zmluva nebola uzavretá a poistné uhradené po lehote bude bez zbytočného odkladu vrátené poistníkovi. 
Dátum a čas predloženia návrhu (= dátum a čas uzavretia poistnej zmluvy) 31.10.2022 o (hod:min) 11:12

ĎALŠIE
USTANOVENIA

1. Pódia ust. § 800 ods. 2 Občianského zákonnika sa dojednává, že táto poistná zmluvu móže vypovedať 
každý z účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovědná lehota je osemdenná a 
začína piynúť nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej straně, 
uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, poisťovňa má právo na poměrná časť poistného 
zodpovedajúcu dížke trvania poistenia,

2. Poistený je povinný bezodkladné poisťovni oznámit’ vznik akejkoívek poistnej události najneskór do 30 
kalendárnych dní od vzniku poistnej události, resp. odo dňa, kedsa o poistnej události dozvěděl.

PŘÍLOHY Pre toto poistenie platia ustanovenia Občianského zákonnika, Všeobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné 
poistné podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZD) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (ďalej len „Poistné 
podmienky”).

NeoddelitePnou súčasťou poistnej zmluvy sú následovně přílohy:
1. Informácie pre spotřebitelé před uzavretím poistnej zmluvy na diaiku - Kasko
2. VPPKAS-6
3. OPP pre Kasko
4. ZD 2020-1
5. OZD AS KAS-3
6. Rozsah AS KASKO KAS-3
7. IPID pre Havarijně poistenie motorového a přípojného vozidla (na diaiku), číslo 265_276_20190901_1
8. Technický preukaz
9. Čestné prehlásenie o škodovom priebehu
10. Faktúra za MV
11. Preberací protokol
12. Faktúra alebo kúpno-predajná zmluva

DOTAZNÍK
KASKO

1. Poistník vyhlašuje, že k předpokládanému začiatku poistenia poistený disponuje 
nasledovným počtom kíúčov a ovládačov:

1.1. Počet originálnych kíúčov od MV dodávané výrobcom MV: 2

1.2. Počet kopií kíúčov od MV: 0

1.3. Počet diaíkových ovládačov iných ako v kfúči: 0

Vytlačené: 31.10.2022 11:13:00
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2. Poistník vyhlašuje, že k předpokládanému začiatku poistenia je MV zabezpečené 
nasledovnými predpísanými zabezpečovacími zariadeniami podl’a čl. 13 VPP KAS-6:

* v případe, že nižšie uvedené zabezpečovacie zariadenia nespíňajú požadované zabezpečenie MV podlá 
čl. 13 VPP KAS-6, sa zavazuje bezodkladné zabezpečit’ MV v súlade s čl. 13 VPP KAS-6 a berie na 
vedomie, že dovtedy poisťovňa uplatní výluku a neposkytne poistné plnenie pódia čl. 10 ods. 26 a čl. 13 
ods. 10 VPP KAS-6

2.1. imobilizér Áno

2.2. vyšší stupeň imobilizéru Nie

2.3. mechanické zabezpečenie Nie

2.4. autoalarm Áno

2.5. satelitný vyhíadávací systém Nie 1 2 3

1. Poistník přehlasuje a zaplatením poistného potvrdzuje, že:
a) súhlasí so začatím poskytovania finančnej služby odo dňa označeného v tomto návrhu poistnej zmluvy 

ako začiatok poistenia pódia § 6 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochraně spotřebitelé pri finančných službách 
na diaiku a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov (ďalej len „ZOS") před 
uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy na diaiku podlá § 5 ods. 1 alebo 2 ZOS,

b) bol s dostatočným časovým predstihom před uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s 
obsahom poistnej zmluvy, s vyššie uvedenými Poistnými podmienkami, ktoré tvoria neoddelitetnú súčasť 
poistnej zmluvy, s dóležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom 
Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPÍD"), s Informáciami pre spotřebitelé před 
uzavretím poistnej zmluvy na diaiku (dělej len „Informácie”) a tiež přehlasuje, že Poistné podmienky, 
IPID a Informácie mu boli zaslané e-mailom na adresu vojtech.durica@justice.sk,

c) poisťované věci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané k 
svojmu účelu. Ďalej přehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú hodnotě 
poisťovaných věcí, že inštalované bezpečnostně zariadenia sú funkčně a pravidelné kontrolované,

d) úplné a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podlé tohto návrhu 
poistnej poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnostémi v priebehu trvania poistenia bez zbytočného 
odkladu oznámit’ poisfovni všetky případné změny v týchto údajoch.

2. V případe, ak poistník a poistená osoba/osoby nie sú totožné osoby, poistník alebo oprávněná osoba 
přehlasuje a zaplatením poistného potvrdzuje, že má oprávnenie poskytnúť poisfovni osobné údaje 
poisteného/poistených alebo oprávnenej osoby na účely uzavierania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy 
podlé zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnění niektorých zákonov.

3. Poisťovňa informuje poistníka a poisteného, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochraně fyzických osob pri spracúvaní osobných 
údajov a o vofnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochraně údajov) (dělej len „Nariadenie”) a příslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistnik přehlasuje 
a zaplatením poistného potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podlé 
Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní 
osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne www.kpas.sk.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

Týmto ako poistník nesúhlasím s tým, aby poisťovňa spracúvala moje osobné údaje na marketingové účely.

1.4. Má MV mechanické zabezpečovacie zariadenie?

1.5. Má MV iné kluče alebo ovládače?

Nie

Nie

PREHLASENIA PREHLÁSENIE POISTNÍKA
A SÚHLASY U1

L
Vytlačené: 31.10.202211:13:00 4/5
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Zaplatením poistného potvrdzujem, že v čase získania tohto súhlasu mi boii poskytnuté informácie o spracúvaní 

mojich osobných údajov poisfovňou, vrátane informácií o mojich právach v súvislosti s týmto spracúvaním. 

Zároveň beriem na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené aj na webstránke 
poisťovne._______________________________________________________________________________________

V Prešov 31.10.2022

Ing. Slávka Miklošová 

predsedníčka představenstva a generálna 
riaditeťka

RNDr. Milan Fleischhacker 
člen představenstva

Vytlačené: 31.10.202211:13:00 5/5


