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Číslonávrhu: 9160122660

UNlQA poistbvňa, a,s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
Slovenská republika
T el, (+421'1 2 32 600 1 00, Web: www,uniqa.sk
E-mail: poistovna@uniqa,sk, lCO: 00 653 501
DlČ: 2021 096242, lČ DPH: SK7020000229
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1

Oddiel Sa, Vložka č,843lB

Auto&Vol'nosť-KASKO

Havarijné poistenie vozidla

Oblasť KASKO 84100

llll ffiffi:H#ffiffiHfrffil| lll
70027,15s54

Poistnlk/Platitelpoistného [|OrZit"t lXlVtastnit [.lereváOzkovatel' Kategória klienta 320

obchodné meno: obec Martinček

Ob, register alebo iná evidencia podnikateía, číslo zápisu: ......, ....

Tel. číslo / mobil: 4219U692859 Email: ou@maftincek.sk Súhlas s komunikáciou emailom

Štát: Slovensko, Daňová príslušnosť: Slovensko, Politicky exponovaná osoba: nie, Účel poistenia: neživotné
poistenie, Štatutár: Juraj Bobek - starosta obce MartinčeŘ

Polstník je zhodný s poisteným

Platca DPH nie

lČo:
Sídlo:

00315630 DlČ: 2020589703
Martinček, 03495, Martinček

Doba trvania poistenia začiatok poistenia 07.05.2020

Pefiodicita platenia počet splátok 1 ročne

Spósob platenia prevodom z účtu

hodina 00:00

splátka ku dňu 7.5.

koniec poistenia na neuĚito

Faktor 1,00

úorue o vozlDLE A JEHo použtTí

Druh vozidla: K10 - Traktor

Značka, Model, Typ KUBOTA,, 82311

EČ: RK- Celková hmotnosť: 2000 kg

VlN (číslo karosérie): KBTBBDHGAK1080503 Objem motora: 1498 cm3
Osvedč. o evid. voz.:

Dátum 1. prihlásenia: 23.M.202O
číslo motora:

Výkon motora: 22lNý
Stav počítadla: 2.00 km

Počet miest: 1

palivo: nafra

Farba: OMNŽOVÁ
Rokvýroby: 2019
Počet dverí: 2

pneumatiky a disky: vozidlo je vybavené štandadnými pneumatikami a diskami

vozidlo je nepoškodené

Poistník prehlasuje, že poistené vozidlo je zabezpečené proti krádeži v zmysle Všeobecných poistných podmienok,
ktoré sú súčasťou teto zmluvy.

tlOa;e o počte lďrlčov a ovtádabv od zabezpečovaďch zariadení

Klient vlastní klúče v počte uvádzaným výrobcom

úorue o poIsTENí R pnrrruí polsrruÉno

Poistný produkt _ (84104) SUPER I(ASKO

Poistná suma 36 108,00 EUR
Poistná hodnota 36 108,00 EUR
Ročné poistné pred bonusom 479,03 EUR Bonus 806 - 0,70 Ročné poistné po bonuse
Bezškodová doba v mesiacoch 0
použitievozidla Referentskévozidlo
parameter Územná platnosť - Európa

Faktúra

335,33 EUR
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parameter

parameter

parameter

Limit opráv - Hodinová sadzba do 50 EUR bez DPH

Spoluúčasť -5o/ozpoistného plnenia minimálne 165 EUR

Super zl'ava - Rabat OPMV (len na výnimku) 30 %

Doplnkové poistenie Celková poistná suma Poistné na krytie rizika

Činnosť pracovného stroja

Sadzba 0.475 oÁ 36 108,00 EUR 79,84 EUR

Celkové ročné poistné na krytie rizík:

Daň z poistenia (8%):

Poistné za poistné obdobie vrátane dane:

415,17 EUR

33,22

448,39 EUR

Splátka poistného vrátane dane: 448,39

V prípade, ak počas trvania poistnej zmluvy nastane na poistenom vozidle poistná udalosť, z ktorej bude vyplatené
poistné plnenie, stráca poistník, od poistného obdobia nasledujúceho po poistnom období, v ktorom bolo vyplatené
poistné plnenie, nárok na Rabat, ak tak rozhodne poistitel'a poistník je povinný platiť poistné bez uplatnenia Rabatu.

Doktrmenty priložené ku zmluve

PZ _ lNFoRMÁclE o PoDM|ENKACH sPRAcÚVANlA oSoBNÝcH Úonlov
PZ-NávrhPZ
PZ - Oprávnenie na činnosť (výpis z OR, živnostenský list, iné)

RK- - Fotodokumentácia

RK- - Nadobúdací doklad

RK- - Osvedčenie o evidencii vozidla (prípadne TP)

poistník prevzal a bol oboznámený a súhlasíso znením všeobecných poistných podmienok, ktoré upravujú poistenie a

sú súčasťou tohto návrhu.

Súčasťou návrhu poistnej zmluvy sú

Predbežné poistenie:

predbežné poistenie sa riadiVšeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie Kasko, PredbeŽné Poistenie vzniká
dňom začiaiku poistenia uvedeným v návrhu na uzavretie poistnejzmluvy za podmienky, Ženévrh na uzavretie Poistnej
zmluvy bol podpísaný zástupcom poisťovatel'a. Predbežné poistenie zaniká uplynutím doby 60 kalendárnych dníod
začiatku poistenia alebo dňom uzavretia poistnejzmluvy alebo dňom doruČenia odmietnutia návrhu na uzavretie
poistnej zmluvy, Návrh na uzavretie poistnejzmluvy, riadne vyplnený a podpísaný osobou, ktorá uzatvára Poistnú
Žmluvu'je spolu s dokladom o zaplateníprvej splátky v plnejvýške potvrdením preukazujúcim dojednanie PredbeŽného
poistenia.

poistený súhlasí, že na základe údajov uvedených v tomto návrhu poistnej zmluvy je poistiteť oprávnený vykonať
aktualizáciu údajov ajV ostatných poistných zmluvách poisteného evidovaných u poistiteÍa. Jedná sa o aktualizáciu
mena a priezvisŘa, trvalého póbytu, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla, faxového čísla a e-mailovej adresY,
poistený berie na vedomie, že aktualizácia údajov sa nemusívykonať na všetkých poistných zmluvách evidovaných u

poistitelá a že tento súhlas nezakladá povinnosť poistitel'a aktualizáciu vykonať ani nenahrádza povinnosť Poisteného
aj nad'alej poistiteía informovať o zmenách údajov obsiahnutých v poistnej zmluve.

Vyhlásenie poistnlka (záujemcu o poistenie) o pre\zatí informačného dokumentu pred podpisom návrhu
poistnej zmluw
poistnlklyhlasuje, že mu bol riadne v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom návrhu poistnej zm]uvy
zástupcom poisútela (osobou sprostredkujúcou poistný produkt) poskytnutý lnformačný dokument o písluŠnom poistení
(lplDi v súlade so smbrnicou Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/97 a Vykonávacím nariadením Komisie
(eú)-zoltt1469 tak, aby mohol prijať informované rozhodnutie o uzavretípoistnejzmluvy.

ZAZNAMENANÉ w.noneNlE PolsTNíKA
Beriem na vedomie, že zasielanie ponúk móže byť vykonávané aj prostredníctvom iných elektronických komunikácií
v zmysle zákona č. 351/2O1 1Z.z, o elektronických komunikáciách v platnom znenÍ(d'alej len "ZEK') a neOdmietam
použivanie mojich kontaktných informácií pre účely priameho marketingu elektronickou poŠtou.

tr Vpp pre poistenie KASKo číslo Mt157tl7t2
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lnfurmácie o ďalš'lctt právach dotknutei osoby
Mám právo požadovať od Poistiteía prístup k mojim osobným údajom, ich prenos k inému prevádzkovatel'ovi, opravu
alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracúvania.
Poistitet poskytuje podrobné informácie o právach dotknutých osób a možnostiach, ako ich uplatniť v osobitnom
dokumente a takisto na webových stránkach poistiteťa / www.uniqa.sk/osobneudaje,

Automaťzovanó rozhodovanie
Osobné údaje, ktoré je Poistitel'oprávnený spracúvať na základe tohto mójho súhlasu, nebudú použité pre účely
rozhodovania výlučne nabáze automatizovaného spracovania aniprofilovania.

Sprostredkovatelia a pfiemcovia osobných rldajov, prenos osobných údajov do tr€tích lcajín
Spracúvanie mojich osobných údajov vykonáva Poistiteí, osobné údaje však pre poistiteía móžu spracúvať aj vybraní
sprostredkovatelia, ktoných aktuálny zoznamje uvedený na webových stránkach Poistiteía / www.uniqa.sUosobneudaje.
Každý sprostredkovateť musí poskytovať dostatočné a vierohodn é záruky technického a organizačného zabezpečenia
ochrany vyššie uvedených osobných údajov. Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov sa vykonáva v technicky aj
íyzicky za bezpečených elektron ických informačných systémoch,
Prístup k osobným údajom móžu mať spoločnosti zo skupiny UNlQA, d'alej móžu byť osobné údaje za určitých
podmienok sprístupnené štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, orgánom finančnejsprávy, Národnej banke
Slovenska a pod. v rámcivýkonu ich zákonných právomocí) alebo ich poistitel'móže priamo poskytnúť iným subjektom
v rozsahu stanovenom osobitným predpisom. Aktuálny zoznam prijemcov osobných údajov je uvedený na webových
strá n kach poistite|'a / www. u n iqa.sk/osobneudaje.
Osobné údaje móžu byť prenášané na spracovanie v rámci Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru
(napr. sprostredkovatelom, zaistbvniam alebo spoločnostiam zo skupiny UNlQA). V súlade s právnymi predpismi móžu
byt!glghné úQaj,e prenášané aj do krajín mimo Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru.

Kontaktné údaie prevádzkovatera a dozomého opánu
V.prípadp,pochybng's!í o.dpdržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním mojich osobných údajov sa móžem obrátiť na
zodpgvednú oqobu'ale6ďPriamo na poistiteta alebo so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
íéPúbliky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 , email: statny.dozor@pdp.gov.sk,
web: http://dataprotection,gov.sk.

Vyhlásenie poistnlka
Svojim podpisom potvrdzujem, že mi bol riadne v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím poistnej zmluvy
(d'alej len ,,návrh") obchodným zástupcom Poisťovatel'a (osobou sprostredkujúcou poistný produkt) poskytnutý
lnformačný dokument o príslušnom poistení (lPlD) vypracovaný v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/97 a Vykonávacím nariadením Komisie (EU) 201711469, tak aby som mohol prijať informované rozhodnutie
o uzavretí poistnej zmluvy.
Svojim podpisom potvrdzujem, že pred podpisom tohto návrhu som bol podrobne oboznámený s písomnými
vyhotoveniami všeobecných poistných podmienok, zmluvných podmienok (d'alej len podmienky), ktonýmisa poistenie
dojednané podl'a tohto návrhu riadi a súhlasím s nimi; uvedené podmienky tvoria neoddelitel'nú súčasť poistnej zmluvy,
Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť všetkých údajov vrátane osobných údajov uvedených v
návrhu a Žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tohto návrhu. Potvrdzujem, že sa stávajú neplatnými všetky
doteraz vytlačené návrhy týkajúce sa predmetného poistenia (majú rovnaké číslo návrhu). Zároveň potvrdzujem v čase
pred podpisom návrhu poistnej zmluvy prevzatie písomných podmienok alebo ich prevzatie elektronickou poštou.
Beriem na vedomie, že na podmienky v písomnej forme sú k dispozícii na verejne dostupnej internetovej stránke
Poisťovatel'a www.uniqa.sk, ako aj na pobočkách, resp. obchodných miestach Poisťovateťa.

Beriem na vedomie, že privýpočte poistného a súvisiacom zaokrúhl'ovaní, móže dójsť pri spracovaník rozdielu oproti
poistnému, ktoré je uvedené v tomto návrhu. Súhlasím s tým, že poistitel' je oprávnený jednostranne upraviť výšku
poistného, a to do výšky nepresahujúcej 0,5o/o z poistného za poistné obdobie vrátane dane.

Ochrana osobnýďt tidajov - Vyhlásenie poistnlka
Beriem na vedomie, že UNlQA poisťovňa, a.s. a jej sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z27 . apríla 2016 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o
vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoným sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) moje
osobné Údaje v rozsahu stanovenom v poistnej zmluve v rámci činností v sektore poistenia a činností súvisiacich s
poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností
vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného na základe poistnej zmluvy, Spracúvanie mojich osobných údajov je v
súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov potrebné na plnenie tejto
poistnejzmluvy,
Beriem na vedomie, že moje osobné údaje móžu byť poskytnuté aj iným subjektom podnikajúcim v oblasti poistenia,
zaistenia a bankovníctva.
Vyhlasujem , Že za účelom uzavretia tejto poistnej zmluvy som pri poskytnutí svojich osobných údajov Poisťovatel' ovi
UNlQA poisťovňa, a.s. bol/a dostatočne a zrozumitelne informovanýlá o svojich právach vyplývajúcich zo spracúvania
mojich osobných údajov, o prenose mojich osobných údajov do tretích krajín, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v
súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o d'alších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v
dokumente označenom ako "lnformácie o podmienkach spracúvania osobných údajov", ktorého jedno vyhotovenie som
osobne alebo elektronickou poštou prevzalla, Beriem na vedomie, že aktuálna verzia "lnformácie o podmienkach
spracúvania osobných údajov" je dostupná na ktoromkolVek zastúpení UNlQA poisťovňa, a.s, a na webovom sídle
www.uniqa,sk.
Podpísaním tohto návrhu sa stávajú neplatnými všetky doteraz vytlačené a podpísané návrhy týkajúce sa predmetného
poistenia (majú rovnaké číslo návrhu),
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Dňa 06.05,2020

Štatutár: Juraj Bobek - starosta obce
Martinček

Občiansky preukaz: EV1 021 54 Vydaný:
R užom berok, 29,07 .201 5

Vyhlásenie poistitela
Výhtasujem, že som ako zástupca poistiteťa zaznamenal na základe informácií poistníka jeho požiadavky a potreby,
finančnú situáciu ako ajjeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa poistenia. Na základe týchto informácií vyhlasujem, že
poistný produkt, ktoný má záujem uzatvoriť poistník je pre poistníka vhodný,
Potvdzujem prevzatie tohto návrhu na uzavretie (zmenu) poistnejzmluvy menom UNlQA poisťovne, a.s. Poistná
zmluva
vznikne (zmení sa) doručením oznámenia o prijatí návrhu poistitelom klientovi v lerote šiestich týždňov odo dňa
prevzatia návrhu. Svojím podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnejzrrluvy a vykonalidentifikáciu
aoverenieidentiíikácieklientavzmysle§7a8zákonač,29712008Z,z.oochranepredlegalizácioupríjmovztrestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu
totožnosti a výpisu z obchodného alebo živnostenského registra.

Mgr. Ján BRTI(O
manržér agentrlry
7 í63 6358

UNlOA moliř*azióo3 810 034
0-mail: brtk0 jen@uniqa,sk

Dňa 06,05.2020

Kontakt na servisujúceho získatel'a

Ján Brtko

Ema i l : ja nobrtko68@g ma i l.com

Telefón: 0903810034

lnformácie k platbe prvej splátky poistného

číslo účtu (lBAN)

sK98 1100 000000 2623005034

Ján Brtko

Meno obchodného zástupcu

ZČ:71636358
Nákladové miesto: 00709

Podpis obchod ného zástupcu
poistitel'a

Konštantný symbol

3558

Blc

TATRsKBx

Variabilný symbol

9160122660

Výška prvej splátky poistného

448,39
OnIine platba poistného
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Záznam o sprostredkovaní

pre klientov - právnické osoby

UNlfrA spísaný viazanýmíinančným agentom (d'alej len ,,VFA") na základe informácií
poskytnutých klientom podl'a zákona č. 186/2009 Z, z, o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve (d'alej len ,,zákon o finančnom sprostredkovaní") pred
sprostredkovaním finančnej služby,

Záznam

lIIl ffiffiffiH#ffiffill llI
7l]0?? 1 5s5B

Obchodný ástupca -VFA

Meno a priezvisko/Obchodné meno:Ján Brtko
Registračné číslo v zozname VFA v podregistri poistenia alebo zaistenia: 247834
Adresa v SR: Martinček 92, 034 95 Martinček
Osobné identifikačné číslo v UNlQA poisťovni, a.s.: 71636358

VFA zastupuje výlučne spoločnosť UNlQA poisťovňa, a,s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, lČO:
00 653 501 (d'alej "UNlQA") na základe zmluvy, ktorá má výhradnú povahu. VFA nemá žiadny podiel na základnom imaní
UNlQA ani na hlasovacích právach UNlQA. UNlQA nemá žiadny podiel na základnom imaníVFA ani na hlasovacích
právach VFA. Dňom účinnosti poistnej zmluvy sú UNlQA a poistník viazaní právami a povinnosťami v nej dohodnutými,
pričom UNlQA sa zavázuje poskytnúť v dojednanom rozsahu poistné plnenie, ak nastane náhodná udalosť bližšie
označená v poistnej zmluve a poistník sa zavázuje platiť poistné. Prípadné sťažnosti je možné podať:
a)písomne na adresu: UNlQA poisťovňa, a,s., Krasovského 15, B51 01 Bratislava, resp. na ktoromkol'vek obchodnom
mieste UNlQA, alebo
b)príslušnému orgánu dohl'adu nad poisťovníctvom, ktoryim je od 1. 1.2006 Národná banka Slovenska,
lmricha Karvaša 1, B13 25 Bratislava, SR.
Prípadné spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné po odsúhlasenízmluvnými stranami riešiť
mimosúdne podl'a zákon a č. 42012004 Z. z. o mediácii, zákona č. 24412002 Z. z, o rozhodcovskom konaní a v prípade
finančných spotrebitel'ov podl'a zákona č. 33512014 Z.z, o spotrebitel'skom rozhodcovskom konaní. Systém ochrany pred
zlyhaním finančnej inštitúcie upravuje zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
a je predovŠetkým tvorený pravidlami na zabezpečenie solventnosti finančnej inštitúcie a zabezpečenie riadnej tvorby
a umiestnenia prostriedkov technických rezerv. Finančná inštitúcia podlieha dohl'adu Národnej banky Slovenska (d'alej
len "NBS").

lfient_ poisťtík

Meno obchodnej spoločnosti: obec Martinček, lČo: 00315630
Adresa v SR: Martinček, 03495 Martinček 421904692859 ou@martincek.sk

Podla svojich požiadaviek si klient na tomto stretnutí prioritne zvolil:
Názov produktu a číslo poistnej zmluvy / návrhu zmluvy

Auto & Vol'nosť KASKO 2010, 9160122660

Upozornenie: Ak má poistník v súčasnosti uzatvorenú poistnú zmluvu pre poistenie majetku s rovnakým predmetom
poistenia a poistným rizikom ako žiada poistiť novou poistnou zmluvou v UNlQA, odporúča VFA poistníkovi ukončiť
Platnosť predchádzajúcej poistnej zmluvy, nakol'ko celkové plnenie viacerých poistitel'ov nesmie spolu presiahnuť výšku
poistnej hodnoty poisteného majetku.
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Náklady na finančnó sprcstr€dkovanio
VFA informuje klienta, že zafinančné sprostredkovanie
prijíma na základe zmluvy s UN|QA odmenu, ktorou sa
rozumie akákoťvek provízia, odplata alebo iný druh platby
vrátane ekonomickejvýhody alebo iná peňažná výhoda,
nepeňažná výhoda alebo stimul, ktoré sa ponúkajú alebo
poskytujú v súvislosti s činnosťami sprostredkovania
poistenia (d'alej len ,,provízia"). VFA tiež informuje, že
dojednanie tejto poistnejzmluvy móže viesť spolu s inými
dojednanými poistnými zmluvami k dodatočnej provízii
VFA napr. vo forme bonifikácie, zájazdu, príspevku na
nájomné kancelárie alebo inej podobnejvýhody. VFA
informuje klienta, že móže požiadať o zverejnenie výšky
provízie.

Klient o zverejnenie výšky provízie nežiada

Klient o zverejnenie výšky provízie žiada a

vyhlasuje, že bol jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným
a zrozumitel'ným spósobom informovaný o výške provízie
VFA (získatel'skej a kmeňovej), ktorú prijíma od UNlQA
za finančné sprostredkovanie ako aj o výške v súčasnosti
známej možnej dodatočnej provízie.

Vyhlásenie klienta

Vyhlasujem, že mi bola v súlade s ustanovením zákona
o finančnom sprostredkovaní, jasne a zrozumitel'ne
predložená ponuka UNlQA, tejto ponuke som porozumel a na
základe nej som sizvolilvyššie uvedený poistný produkt
slobodne a bez nátlaku. Potvrdzujem, že moje požiadavky
a potreby týkajúce sa poistenia boli riadne zaznamenané
v tomto formulári, považujem hore uvedený rozsah
zaznamenaných i nformáci í v súvislosti s dojed návan ím
uvedeného poistenia za dostatočný a dojednávané poistenie
kryje moje potreby v súvislosti s poisťovaným rizikom.
Potvrdzujem, že mám dostatok disponibilných peňažných
prostriedkov na úhradu poistného, Súčasne potvrdzujem, že
som boloboznámený s informáciami, ktoré sa týkajú
oznamovacej povinnosti VFA voči mojej osobe na základe
zákona o finančnom sprostredkovanía že som bol písomne
oboznámený s dóležitými zmluvnými podmienkami
uzatvá ranej poistnej zml uvy prostredn íctvom form u lára pod l'a

vzoru ustanoveného NBS.

Dňa 06.05.2020

Mgr. Ján BRTXO
manaiér agantúry
7 163 6358
mobil: +42í 903 810 034
e-meil: brtko jan€luniqe.§k

Podpis sprostredkovatel'aPodpis poistníka
Bobek - starosta obce Martinček
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