Číslo poistnej zmluvy 71748294
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
PRE POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA (ĎALEJ LEN „PZP“)
Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 31322051, DIČ 2020800353,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B,
číslo účtu: IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX,
(ďalej len "poisťovateľ")
podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov
predkladá poistníkovi tento návrh na uzavretie poistnej zmluvy:
a
POISTNÍK/VLASTNÍK/POISTENÝ:
Obchodné meno: Obec Pečovská Nová Ves, IČO: 00327590, Telefón: 0915971002, e-mail: starosta@pecovska.sk
Sídlo - ulica, číslo: Hlavná, 33,Obec: Pečovská Nová Ves, PSČ: 08256
Korešpondenčná adresa - ulica, číslo: Hlavná, 33, Obec: Pečovská Nová Ves, PSČ:08256
MOTOROVÉ VOZIDLO:
Továrenská značka: PEUGEOT
Obchodný názov / Model: 407
Rok výroby / dátum prvej evidencie: 2005
Objem valcov: 1997 ccm
Výkon motora: 100 kW
Celková hmotnosť: 1995 kg
Farba: Čierna
Účel použitia vozidla: Bežná prevádzka
Druh vozidla: Osobné auto
Vozidlo pred registráciou: áno
VIN (č. karosérie): VF36DRFNB21090950
Príslušnosť podľa okresu: Sabinov
Séria a číslo OE/TP:
Druh paliva: Benzín
Počet dverí: 4
Počet miest na sedenie: 5
KATEGÓRIA DRŽITEĽA VOZIDLA
Právnická osoba / SZČO
POISTNÉ KRYTIE / POISTNÁ ZMLUVA
Typ poistenia: OPTIMUM
Predmet poistenia: Škoda na zdraví

Poistná suma: 5.000.000 EUR

Predmet poistenia: Škoda na majetku

Poistná suma: 3.000.000 EUR

Pre toto poistenie platia Všeobecné poistné podmienky povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP/1111 a Osobitné dojednania o asistenčnej službe
ODAS/0815 ku Všeobecným poistným podmienkam povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu
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spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a Všeobecným poistným podmienkam poistenia motorových a
prípojných vozidiel.
POISTNÁ DOBA / POISTNÉ
Začiatok poistenia

15.08.2018 na dobu neurčitú

Poistné obdobie

1 rok

Druh poistného

bežné

Výška bonusu

50 %

Zľava za Klientstvo Union

0%

Obchodná zľava

5%

Zľava za on-line poistenie

0%

Firemná zľava

0%

Výška zliav spolu

5%

Frekvencia platenia poistného

Ročne

Výška ročného poistného po bonuse/ maluse a zľavách 124,00 EUR
Výška splátky poistného po bonuse/ maluse a zľavách 124,00 EUR
Splatnosť poistného/splátok poistného v prvom
poistnom období

30.08.2018
Deň splatnosti prvého ročného poistného /prvej splátky
poistného je zároveň posledným dňom lehoty na
prijatie tohto návrhu

Splatnosť poistného/splátok poistného v ďalších
poistných obdobiach

15.08 príslušného kalendárneho roka

Prvé poistné zaplatené

bezhotovostne

Druh avíza *

poštová poukážka

Účet pre úhradu poistného

Názov banky: VÚB, a.s.
IBAN: SK72 0200 0000 0000 0033 1555, BIC:
SUBASKBX

Konštantný symbol

3558

Variabilný symbol

71748294

* Poisťovateľ nezašle elektronické avízo v prípade, že súčasťou zásielky je okrem avíza aj tlačivo, ktoré
nie je možné zaslať elektronicky (Potvrdenie o poistení zodpovednosti a Zelená karta)
Poistenie vzniká pripísaním prvého ročného poistného/prvej splátky poistného na účet poisťovateľa najneskôr v
posledný deň lehoty na prijatie poistnej zmluvy. Ak prvé ročné poistné/prvá splátka poistného nebude pripísaná na
účet poisťovateľa najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie tohto návrhu, zaniká uplynutím tohto dňa platnosť
tohto návrhu. Pokiaľ bude prvé ročné poistné/prvá splátka poistného pripísaná na účet poisťovateľa najneskôr v
posledný deň lehoty na prijatie návrhu, poistenie sa vzťahuje i na dobu pred pripísaním prvého ročného poistného/
prvej splátky poistného na účet poisťovateľa, t.j. na dobu odo dňa, ktorý je uvedený v tomto návrhu poistnej zmluvy
ako začiatok poistenia do dňa pripísania prvého ročného poistného/prvej splátky poistného na účet poisťovateľa.
ŠKODOVÝ PRIEBEH PREDCHÁDZAJÚCEHO POISTENIA
V zhode s článkom 7 ods. 7 Všeobecných poistných podmienok povinného zmluvného poistenia zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP/1111 (ďalej len „VPP PZP/1111“) a odchylne od
článku 14 VPP PZP/1111 sa dojednáva:
1. Motorovému vozidlu sa priradí úroveň bonusu/malusu ako je uvedené v tabuľke nižšie, podľa počtu poistných
udalostí z predchádzajúceho povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu. Ak poistník neuvedie
presný počet poistných udalostí, priraďuje sa mu stupeň Z.
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Úroveň bonusu (B)/
malusu (M)

Počet poistných udalostí za posledných
24 mesiacov pred uzatvorením poistenia
Union

Výška bonusu / malusu v
percentách

B5

-50%

0

B4

-40%

1

B3

-30%

2

B2

-20%

3

B1

-10%

4

0%

5

M1

10%

6

M2

20%

7

M3

30%

8

M4

40%

9

Z

Poistník čestne vyhlasuje, že za posledných 24 mesiacov pred uzatvorením poistnej zmluvy, spôsobil z
povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu: 0 poistných udalostí.Pre určenie úrovne bonusu/
malusu v druhom a nasledujúcom poistnom období sa motorovému vozidlu prideľuje úroveň bonusu/malusu
podľa pravidiel uvedených v článku 14 VPP PZP/1111, a to v závislosti od škodového priebehu poistenia. Pri
prehodnocovaní úrovne bonusu/malusu sa vychádza z bonusového stupňa priznaného pri uzavretí poistnej
zmluvy.
2. Union má právo jednostranne prideliť inú úroveň bonusu/malusu, spôsobom popísaným v tomto návrhu
poistnej zmluvy, v prípade ak nastane jedna z týchto skutočností:
a. v prípade, ak sa vyhlásenie poistníka (bod 2) ukáže ako nepravdivé na základe preverenia zo strany
Unionu,
b. v poistnej zmluve bude priznaný iný stupeň bonusu/malusu ako ten, ktorý mal byť priznaný na základe
vyhlásenia klienta,
Pridelenie inej úrovne bonusu/malusu bude mať za následok zmenu vo výške poistného spätne, od okamihu
uzavretia poistnej zmluvy.
Ak sa výška poistného v dôsledku tejto zmeny zníži, Union vráti poistníkovi preplatok na poistnom v lehote
do 15 dní od zistenia tejto skutočnosti a zároveň Union písomne oznámi poistníkovi novú (správnu) výšku
poistného.
Ak sa výška poistného v dôsledku tejto zmeny zvýši, je poistník nedoplatok na poistnom povinný zaplatiť
Unionu v lehote do 15 dní od doručenia písomnej výzvy Unionu. Pre účely zániku poistenia pre neplatenie z
dôvodu nezaplatenia sa takto navýšené poistné považuje za splátku poistného.
POVINNOSTI POISTNÍKA/POISTENÉHO:
Okrem povinností poistníka/poisteného uvedených v čl. 8 VPP PZP/1111 je poistník povinný do 5 kalendárnych dní
odo dňa registrácie vozidla na dopravnom inšpektoráte oznámiť poisťovateľovi nasledovné údaje: Séria a číslo OE/
TP a Evidenčné číslo, a to buď poštou na adresu poisťovateľa alebo elektronicky na adresu sprava9@union.sk.
Poisťovateľ vydá poistníkovi po vyplnení formulára pre vystavenie návrhu poistnej zmluvy dočasné potvrdenie
o PZP (ďalej len "dočasná biela karta"), ktorého platnosť zaniká dňom doručenia potvrdenia o PZP (ďalej len
"biela karta") poistníkovi, najneskôr však dňom uvedeným v dočasnej bielej karte. V prípade, ak poisťovateľ vyplatí
poistné plnenie, ale nedôjde k platnému uzavretiu tejto poistnej zmluvy (poistník nezaplatí poisťovateľovi prvé ročné
poistné/prvú splátku poistného v lehote splatnosti), bude poistený povinný nahradiť poisťovateľovi takto zaplatené
poistné plnenie.
Zaplatením prvého ročného poistného/prvej splátky poistného poistník/poistený potvrdzuje, že mu boli
oznámené:
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Všeobecné poistné podmienky povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla VPP PZP/1111, Osobitné dojednania pre doplnkové poistenie skla vozidla k Všeobecným
poistným podmienkam povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla VPP PZP / 1111, Osobitné dojednania pre doplnkové poistenie pre prípad stretu so zverou
k Všeobecným poistným podmienkam povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla VPP PZP / 1111, Osobitné dojednania pre doplnkové poistenie kolies vozidla
k Všeobecným poistným podmienkam povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla VPP PZP / 1111, Osobitné dojednania pre doplnkové úrazové poistenie
k Všeobecným poistným podmienkam povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla VPP PZP / 1111 a Osobitné dojednania o asistenčnej službe ODAS/0815
ku Všeobecným poistným podmienkam povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a Všeobecným poistným podmienkam poistenia motorových a prípojných vozidiel.
Záverečné dojednania:
1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených Všeobecných
poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
2. V zmysle § 9 ods. 4 Zákona č.381 Z.z o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu špôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dojednáva, že poistenie
zodpovednosti zanikne ak nebolo zaplatené do 45 kalendárnych dní od dátumu jeho splatnosti
3. Poistník zaplatením potvrdzuje, že:
a. všetky poisťované veci sú v nepoškodenom a dobrom stave,
b. všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
c. vyššie uvedené motorové vozidlo je technicky spôsobilé na prevádzku,
d. vyššie uvedené motorové vozidlo nebude používané na iné účely ako je uvedené v tejto poistnej zmluve
určenej na uzavretie
e. mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:
• vyššie uvedené poistné podmienky, osobitné dojednania,
• tabuľky TNU v prípade, ak bolo dojednané Úrazové poistenie,
• Informačný dokument o poistnom produkte – PZP,
• Tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode,
• Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu,
• Informácie pre spotrebiteľa pred uzatvorením poistnej zmluvy na diaľku.
4. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy
zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.
6. Pre poistnú zmluvu platí slovenský právny poriadok, pre prípadné spory týkajúce sa poistných vzťahov medzi
poisteným a poisťovateľom sú príslušné súdy v Slovenskej republike.
7. Poistník, poistený alebo oprávnená osoba podávajú sťažnosti na správnosť a kvalitu služieb poisťovateľa
písomnou formou prostredníctvom pošty, osobne na ktoromkoľvek jeho pracovisku alebo elektronicky
(staznosti-up@union.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na www.union.sk). O
výsledku vybavenia sťažnosti bude osoba podávajúca sťažnosť informovaná listom do 30 dní odo dňa prijatia
sťažnosti. V odôvodnených prípadoch, je možné lehotu na prešetrenie a vybavenie sťažnosti predĺžiť, nie
však na viac ako 60 kalendárnych dní; o dôvodoch neskoršieho vybavenia sťažnosti bude osoba podávajúca
sťažnosť písomne informovaná. Viac informácií o spôsobe vybavovania sťažností je uvedených na https://
www.union.sk/kontaktny-formular.
8. Ak sa právne predpisy alebo technické normy uvedené v týchto VPP alebo príslušných osobitných
dojednaniach novelizujú, alebo nahradia novými, nestrácajú ustanovenia, ktoré sa na tieto právne predpisy
alebo technické normy odvolávajú, platnosť, ale právne predpisy alebo technické normy uvedené v týchto
ustanoveniach sa automaticky nahrádzajú novelizovanými alebo novými technickými normami.
9. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie a ani neposkytne akékoľvek iné plnenie poškodenému ani poistenému,
pokiaľ by bol poisťovateľ vystavený hrozbe pokút sankcií, obmedzení alebo zákazov ktoré vyplývajú z:
a. obchodných alebo ekonomických sankcií Európskej únie,
b. práva alebo platných predpisov Európskej únie,
c. rozhodnutí organizácie spojených národov,
d. platných právnych predpisov Slovenskej republiky
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V Bratislave, dňa 15.08.2018, 16:08:56 hod.
ÚDAJE O DOJEDNÁVATEĽOVI POISTENIA
Obchodný názov/ Meno, Priezvisko:
Allfin s.r.o./ Valeria Pancáková
Adresa:
Popradská 54 Košice
IČO:
36217484
Telefón:
0917098195
E-mail:
valeria.pancakova@gmail.sk
Identifikačné číslo:
11-30203-1
Mandátna zmluva:
11-MAN-38
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