
POISTNÁ ZMLUVA
LOffi1 S lv o I !}-/ ,r~

KOMUNÁLNA
POISŤOVŇA Poistenie strojov a strojných zariadení, elektroniky

~ENNAINSURANCEGROUP 

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosf je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísanáv Obchodnomregistri
Okresného súdu Bratistava t, oddiel: Sa, vložka Č. 3345/B (ďalej len "poisťovňa")

číslo poistnej I 6509001763 I získatel'ské číslo I 629/0J186 
zmluvy L. ____J sprostredkovatel'a L ____J

Bankové spojenie: SLSP, a.s.,IBAN: SK28 0900 0000 0001 78195386, Konštantný symbol: 3558, Variabilný symbol: (číslo poistne] zmluvy), tel.: 02/48 210 511, fax: 02/48 210 515

Poistník Obec Brestov 10 Rodné číslo / jgJ IČO I 1 ° °1312 61814141 

Adresa Brestov 99, Brestov PSČ
°18121°15

Korešpondenčná adresa PSČ
1 I I 

Telefón
IIBANI I I I I I I I I I I I I I I I III / Email 1 1 1 

Poistený 10 Rodné číslo / O IČO I I 
I 1 1 1 1 1 

Adresa PSČ
1 1 1 1 

DOJEDNANIE POISTENIA ZA TÝCHTO DOPLŇUJÚCICH PODMIENOK
Poistenie pokrýva plnú sadzbu za určenú časovú jednotku podl'a opravárenských prác. V prípade, že oprava bude vykonaná v značkovej alebo inej
špecializovane] opravovni, poistovňa plní v rozsahu podl'a faktúry do výšky časovej ceny. V prípade likvidácie poistnej udalosti rozpočtom poistovňa
plní v rozsahu predbežnej faktúry, ktorú si zabezpečí poistený u výrobcu alebo v opravovni do výšky časovej ceny.

Poistenie stroja, strojného zariadenia je platné len na území SR

10 Jednorazové poistné IjgJ Bežné poistné

I Druh platby: jgJ poštový peňažný poukaz I O bezhotovostne s avízom o inkaso z účtu poistníka

I Začiatok poistenia jgJ na dobu neurčitú
PODKLADY - OVERENÉ FOTOKÓPIE

Podklad pre uzatvorenie zmluvy Počet listov Poznámka

Poznámky a osobitné dojednania:
MPL 17820,00 EUR. Územná platnosť Obec Brestov

V zmysle ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesia
cov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.
Prehlásenie poistníka:
1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:

a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, so všeobecnými
poistnými podmienkami pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - všeobecná časť (ďalej len "VPP 100-4"), so Všeobecnými poistnými
podmienkami - zvláštna časť - Poistenie strojov a zariadení ďalej len "VPP 650-4"), ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť poístnei zmluvy, s dôležitý
mi zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len "IPlO") a tiež
prehlasuje, že VPP 100-4, VPP 650-4 a IPIO prevzal v písomnej podobe, alebo 181 že VPP 100-4, VPP 650-4 a IPIO neprevzal v písomnej podobe,
ale mu boli na základe jeho žiadosti zaslané e-mailom,

b) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podla tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami
v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.

2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na
účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podl'a zákona Č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie") a príslušnými slovenskými právnymi predpj_smi_:i.ols nik•• rehlasuje, že sa oboznámil s informá
ciami o spracúvaní jeho osobných údajov podl'a Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach !ar émfu r~e a ve omie, že informácie o s"r~úvaní
osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne www.kpas.sk. ~ ,. /

Podpis poislník~



I

KOMUII!Ált!A "
POISTOVNA

PRílOHA číslo OJ k poistnej zmluve číslo [6 15J0191 O 10 11 17 16 13 1
VIENNA INSURANCE GROUP

ZOZNAM POISTENÝCH STROJOV A STROJNÝCH ZARIADENí
Por. Značka, typ Druh Výrobné číslo Rok Poistná suma Poistenie na l Sadzba Ročné Poznárč. nadobudnutia v EUR Novú cenu Obstarávaciu cenu v %0 poistné v EUR
1. Kolesový nakladač s príslušenstvom Kramer 5035 348017931 2019 17820,00 X 10,04 178,98

Faktúra Č. 201900050 --

,

1 príslušná kolónka sa vyznačíkrížikom % minimálne EUR 178,98Dojednaná spoluúčasť Ročné poistné celkom v EUR
10 170

Ročné poistné vrátane dane" celkom z toho daň z poistenia Ročné poistné bez dane" Splátka poistného vrátane dane'

178,98 EUR 13,26 EUR 165,72 EUR 178,9E 
Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené pripísaním poistného, vrátane dane z poistenia' na účet poisťovne.
2 Na toto poistenie sa uplatňuje daň z poistenia podla zákona Č. 213/2018Z. z. o dani z poisteniaa o zmene a doplneníniektorýchzákonov.

SPLATNOSŤ POISTNÉHO

v 1 Brestov 1 dňa [OJ 5@ I 2 12 I O I 2 I O 1

.»: 
1 Respect Slovakia. s.r.o.

Kancelária:Slovenská65
080 01 Pre~ov
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