Havarijné poistenie

I Havarijné poistenie
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Návrh poistnej zmluvy
čĺslonávrhu poistnej poistnej zmluvy

2408116603

Zmluvne strany
Poistbvateľ

Generali Poisťovňa, a. 8., Lamačská cesta 3/A, u1 u Bratislava, Slovenská republika,
lÓo ss 7o9 332, olČ zozĺ oo ol8l , lč DPH: SK2O21ooo487 , www.generali'sk, zapísaná v obchodnom registri

okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka é.: 1325lB. Spoločnosťpatrí do skupiny Generali, ktorá je
uvedená v talianskom zozname skupín poistbvní vedenom

Zástupca poistbvateľa
Meno a priezvisko
Telefónne

lvAss

(ďalej len poist'ovateľ).

Miroslav Grivalský
+421905930084

lĺslo

E-mail

miroslav. grivalsky@generali. sk

ZÍskateľskéčíslo

80023678-8

osobné čÍslo

Poistnĺk
obchodné meno
Platca DPH

obec Kráľova Lehota
nie

Éo

0031 5338

čĺslooP/pasu
Štátna prĺstušnosť
Telefónne číslo
E-mail
Adresa trualého pobytu:

SVK
42191123/.381
obec. klehota@mag-net. sk

Ulica, čĺslodomu

Kráľova Lehota 39
032 33 Kráľova Lehota

PSČ, mesto
Korešpondenčná adresa:
Ulica, číslodomu

PSČ, mesto
(ďalej len poistník)

Vlastník vozid!a
totoŽný s poistníkom

Džiteľvozid!a
totoŽný s poistníkom

Predmet poistenia
Druh vozidla

B1

-osobnéaúŽitkové

vozidlä do 3,5t vrátane

Učel pouŽitia vozidla

BeŽné pouŽitie

Evidenčnéčíslo

LM646BL

Výkon motora (kW)

63

Čĺsnoe gR;

P4135943

Objem valcov (cm3)

1 390

VlN č. karosérie

TM8GC25J293021642

Celková hmotnosť (kg)

't 590

Továrenská značka

Šroon

Počet najazdených km

258 338

Model/typ vozidla

Fabia Combi

Druh paliva

Rok výroby

2008

Stav vozidla

Farba

ČrnveruÁ METALízA
TMAVÁ

Názov autopredajcu

Počet miest na sedenie

5

Mesto

Benzín
jazdené

Rozsahy krytia a podmienky poistenia
Poistné v

Základné poistné krytie
12 520,00 €

Poistná suma

BeŽné pouŽitie

Učel pouŽitia vozidla

o

Stupeň bonusu
Havária, živel,
vandalizmus,
odcudzenie

45

Bonus

0%, min. 150

Spoluúčasťna škode

OPP ASKK 20

Doplnkové krytie - pripoistenia

Poistné v

Poistenie skiel

Spoluúčasťna škode

Náhľadné vozidlo

Počet dnĺ
Denný limit
Spoluúčasťna škode

=

331,53

€

imobilizér

Asistenčné sluŽby Klasik 20

poistné v €

o/o

áno

oprava v odporúčanomservise
Zabezpečenie vozidla

*

€*

€*

nie

20,00

3

0,00

30,00
'loo/o

základné ročnépoistné bez bonusu azliav

Obhliadka

zĺskateľom

Platenie poistného
Druh poistného
Spôsob platby:
Frelvencia platenia:
Poistné bude platené:

beŽné

prevod bankou
ročne
k 8. dňu 7. mesiaca

Platobné údaje poistbvateľa

sK35 0200 0000 0000 48L3 4LL2

IBAN

Poistné v €
Ročnépoistné bez bonusu (základné krytie)

331,53 €

Ročnépoistné po bonuse (základné krytie) na prvy rok poistenia

182,34€
20,00 €

Ročnépoistné za doplnkové krytie - pripoistenia

202,34€

Výsledné ročnépoistné po bonuse- spolu
Výsledné ročnépoistné po bonuse - spolu
po zohľadnení frekvencie platenia

192,22€
15,38 €

Daň

Výsledné ročnépoistné s daňou

-

207,60€

spolu

Výsledná splátka polstného s daňou na prvy rok poistenia
2

207'60 €

Platnost' poistenia
Začiatok poistenia:
Koniec poistenia:

8.7.2021,00:00

h

doba neurčitá

Zaverecne ustanovenia
Pre toto poistenie platia VŠeobecnépoistné podmienky pre havarijné poistenie motorových vozidiel VPP HAV 17
(ďalej len
poistné podmienky (ďalej len ,,oPP') pre poskytovanie asistenčných
',VPP HAV 17") a osobitné
sluŽieb, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčast'ou.Prijatĺm tohto návrhu poistnej zmluvy potvrdzujem, Že som sa
pred jeho prijatĺm oboznámil so VPP HAV 17 a oPP pre poskytovanie asistenčných sluŽieb vrátane Prehľadu
rozsahu, podmienok a limitov plnenia asistenčných sluŽieb, súhlasĺm s nimi a odbŽal som ich vyhotovenie
(v prĺpade, ak som nesúhlasil so zaslaním poistných podmienok elektronicky) a súhlasĺms tým, aby mi boli
sprĺstupnenév klientskejzóne poisťovateľa na webovom sídle.
Súlasne potvrdzujem, Že mi boli oznámené informácie podľa S 792 a) občianskeho zákonníka.
Prijatím tohto návrhu poistnej zmluvy potvrdzujem, Že všetky osobné údaje, ako aj ostatné údaje uvedené
v poistnejzmluve sú úplnéa pravdivé a Že som nezamlčal Žiadnu skutočnost'rozhodujúcu pre uzavretie poistnej
zmluvy. Prijatím tohto návrhu poistnej zmluvy potvrdzujem, Že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný,
vyjadruje moju slobodnú a váŽnu vÔľu.
PrijatÍm tohto návrhu poistnej zmluvy potvrdzujem, Že boli overené moje identifikačnéúdaje a totoŽnost'osobou
konajúcou V mene poistbvateľa.
Prijatĺm tohto návrhu poistnej zmluvy potvrdzujem, Že som uviedol pravdivé údaje a zodpovedal pravdivo, úplne
a podľa svojho najlepšieho vedomia na všetky zadané otázky a údaje. V prípade, ak bolo poistenie dojednané
prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia pofurdzujem, Že mi pred uzavretĺm poistnej zmluvy boli písomne
poskytnuté informácie o podmienkach uzavretia poistenia v zmysle zákona o poist'ovníctve v platnom a účinnom
znenÍ a Že mi finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. í86/2009
Z. z' o finančnom sprostredkovanĺ a finančnom poradenstve v platnom zneni.

Beriem na vedomie, Že poistbvateľ je oprávnený spracúvat'osobné údaje dotknutých osÔb v zmysle Zákona
v platnom znenĺ. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov poistbvateľom sú
v lnformáciách o spracúvaníosobných údajov, ktoré sú súčastbuzmluvnej dokumentácie. Podrobné informácie
o spracúvaníosobných údajov, s ktonými som sa oboznámilĹa pred podpisom tohto návrhu poistnej zmluvy, sú
uvedené na webovom sídle poistbvateľa: www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa'
o poistbvníctve

Súhlas poistníka so zaslanĺm polstných podmienok elektronicky
El Prijatĺm tohto návrhu poistnej zmluvy potvrdzujem, Že som sa oboznámil s príslušnýmipoistnými
podmienkami VPP HAV 17, oPP pre poskytovanie asistenčných sluŽieb vrátane Prehľadu rozsahu, podmienok
a limitov plnenia asistenčných sluŽieb, pokiaľ boli osobitné podmienky dojednané, s oceňovacími tabuľkami,
pokiaľ bolo dojednané doplnkové poistenie úrazu dopravovaných osôb, a súhlasíms ich zaslaním na uvedenú
funkčnúe-mailovú adresu.

Súhlas poistnĺka so zasielaním pĺsomnostĺ elektronicky
tr Súhlasĺm so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnúe_mailovú adresu v súlade s prĺslušnými
poistnými podmienkami VPP HAV 17 a zároveň potvrdzujem, Že som si vedomý toho, Že mi poistbvateľ môŽe
zasielať písomnosti elektronicky s výnimkou písomností, na ktoých prevzatie je potrebný mÔj podpis alebo pri
ktoných z ich povahy vyplýva nevyhnutnost'doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účety
B Súhlasím, aby Generali Poistbvňa, a. s., spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko,
kontaktná adresa, telefÓnne čísloa e-mailová adresa a kontaktovala ma na účelyponÚkania produktov a sluŽieb
poist'ovateľa a poskytovania ĺnformáciĺ o aktivitách poist'ovateľa, a to počas trvania zmluvného vztähu s
poist'ovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti vŠetkýchmojich zmluvných rztahov s poist'ovateľom.
Beriem na vedomie, Že tento súhlas so spracúvanĺmosobných Údajov mÔŽem kedykoľvek odvolat'zaslaním
pĺsomného odvolania na adresu sídla poistbvateľa alebo odvolania prostredníctvom webového sídla
poisťovateľa. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvanĺosobných údajov sú
uvedené v zmluvnej dokumentácií, na webovom sídle poistbvateľa: Www.generali.sk a na pobočkách
poist'ovateľa.

Zároveň súhlasÍm s tým, Že mi marketingové informácie mÔŽu byť poskytované aj prostredníctvom
automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej poŠtyvrátane
sluŽby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame,zákon o elektronických
3

komunikáciách)

Miesto a dátum vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy
V Liptovský Mikuláš dňa: 7' 7.2021

Marcela Monosiová

riaditeľ úseku správy poistenia a platieb

Tento návrh je platný do 06.08.2021 a považuje sa za pr[atý, ak bude v lehote jeho platnosti prvá splátka
poistného pripísaná na účetpoistbvne. Pokiaľ v tejto lehote prvá splátka poistného uhradená nebude, poistenie
newnikne.
UPozoRNENlE: v zmysle VPP HAV čl. V. bod 5 a čl. Xl. bod 17 poisťovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť
poistné plnenie zo škodových udalostÍ ľzniknuých pred lykonaním obhliadky vozidla nevyhnutnej pre
uzatvorenie poistnej zmluvy.

www.gonorell.3k, zapĺ3aná
cionorali Poiďoĺla, a. s., Laĺmčslĺác89ta 3/A 841 (N Brdlslava, gwcnská rp.lblika, tel.: 0238 11 1'l 'l7, e-mail: 9enera|i.sk@on€rali'com,
vobchodnom ]ogi3triokÍ€sného súdu Bratislaval, oddld: sa, vlďkač.: ĺoesla, llo: 35 7o9 332, Dlci2o21oou87' ll Dplt:sKzozĺ00il87' č. ú.i004a1?4112l0200, lBAN:
sK35 02()o oooo o()0o /t813 4112' SWFľ: SUBASKBX' spoloäosť pabĺ do skuplny oonerall' ktorá|o Wodená v talbnskom zozlamo 3kupín polsťovrrĺv€donom lvAss.
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