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UNlQA poistbvňa, a,s
Krasovského 15,851 b1 gratislava
Slovenská republika
Tel. (++211 2 32 600 100, Web: www.uniqa.sk
E-mail; poistovna@uniqa.sk, lČo: oo 653 501
DlČ: 202109 6242, lČ DPH: SK7020000229
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1

Oddiel Sa, Vložka č. 843/8

Povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spósobenú

prevádzkou motorového vozidla
(d'alejlen PZPMV) l'

Oblasť PZPMV 84500

Číslonávrhu: 9160122514
llll ffiffiflHffiffiffiffill lll
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PoistnlVPlaťteípoistného [|orzitet fivlrrtnit I-1preváozkovatel' Kategória klienta 320 platca DpH nie

obchodné meno: obec Martinček
tČo:

Sídlo:

00315630 DlČ: 2020589703

Ob, register alebo iná evidencia podnikatera, číslo
zápisu:

Tel. číslo / mobil: 421904692859 Email: ou@martincek.sk Stlhlas s komunikáciou emailom

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

PoistníkJe zhodný s poisteným

Martinček, 03495, Martlnček

Doba trvania poistenia

Periodicita platenia

Spósob platenia

začiatok poistenia

počet splátok 1

prevodom z tičtu

06.05.2020

ročne

hodina 1 1 :10

splátka ku dňu 6.5.

Faktor 1,00

koniec poistenia na neurčito

úolue o vozlDLE A JEHo použlrí

Druh vozidla: Ll0 - Pňves

Značka, Model, Typ AGROSTAR VHN15 1630

EČ RK_ Výkon motora kW Palivo inó
VlN (číslo karosérie) U59R30252K1AB2089 Celková hmotnosť 2000lqg Počet dverí
Číslo oev objem motora cm3 Počet miest
Dátum 1. prihlásenia Rok výroby 2019 Farba ORANŽOVÁ
Držitel'od 23.04.2020

úonle o poIsTENíR purení posrruÉno

§Ťiff3ÁTTENlE 
zoDPoVEDNosTl zA ŠKoDU sPosoBENÚ pnEvÁozKou MoToRoVÉHo VozlDLA _

použitievozidla Referentskévozidlo

Ročné poistné 04,30 EUR

Počet zavinených škodových udalostí (za posledné 2 roky): 0

Bezškodová doba v mesiacoch: 0 Celkový bonus; B09 Faktor 0,50

32,04 EURRočné poistné po zohladnenífaktoru bonus / malus
Pre toto motorové vozidlo je bezplatne poskytovaná základná asistencia.

Potvrdenie o predbežnom poistenízodpovednosti číslo Zelená karta číslo

Celkové ročné poistn é za PZPMV :

Splátka poistného za poistenie PZPMV ročne:

32,04 EUR

32,04 EUR
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Poznámky

je značky AGROBON, systémom nebol vygenerovaný. Obchodný názov VHN1563 je správny.

Dokumenty priložené ku zmluve

PZ - lNFoRMÁclE o PoDMlENKACH SPRACÚVANIA osoBNÝcH Úonlov
Poistník prevzal a bol oboznámený a súhlasí so znením všeobecných poistných podmienok, ktoré upravujú poistenie a
sú súčasťou tohto návrhu.

Súčasťou návrhu poistnej zmluvy sú fi Vee pre poistenie PZPMVčíslo MtO77tlgll,Ml147t17,Mt175t17

Rozsah ooistgnia zoDPoVEDNosTl zA ŠKoDU sPosoBENÚ pnevÁozKou MoToRoVÉHo VozlDlá -
šrnnnÁno (ďalei len,poistenie šrnruonno)
a) Poistenie ŠtnruonRo sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu

spósobenú prevádzkou motorového vozidla ("VPP-PZPMV'),
b) Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateía prijednej škodovej udalosti.
c) Limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti je:

l, 5 240 000 EUR za škodu podl'a čl. 3 ods. 1 písm. a) Všeobecných poistných podmienok pre poistenie
zodpovednosti za škodu spósobenú prevádzkou motorového vozidla, bez ohl'adu na počet zranených alebo
usmrtených,
ll. 1 050 000 EUR za škodu podl'a čl. 3 ods.1 písm. b), c) a d)Všeobecných poistných podmienok pre poistenie
zodpovednostiza škodu spósobenú prevádzkou motorového vozidla bez ohl'adu na počet poškodených.

PREDBEŽNÉ posreNtE zoDPoVEDNosTl PoDEA par, í4 ákona é. 381 l20o1 Z.z.

1. predbežné poistenie zodpovednosti sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za
škodu spósobenú prevádzkou motorového vozidla,

2. Predbežné poistenie zodpovednosti vzniká dňom začiatku poistenia uvedenom v tomto návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy za podmienky, že prvá splátka bola zaplatená v plnej výške najneskór k tomuto dňu a návrh na uzavretie
poistnej zmluvy bol podpísaný zástupcom poistitel'a,

3. predbežné poistenie zodpovednosti zaniká uplynutím doby 60 kalendárnych dní od začiatku poistenia alebo dňom
uzavretia poistnej zmluvy alebo dňom doručenia odmietnutia návrhu na uzavretie poistnejzmluvy,

4. Tento originál návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, riadne vyplnený a podpísaný osobou, na ktorÚ sa vzťahuje
povinnost'uzavrieť poistnú zmluvu podta zákona č. 381/2001 Z, z.je spolu s dokladom o zaplatení prvej splátky
v plnej výške potvrdením preukazujúcim dojednanie predbežného poistenia zodpovednosti.

DopLNKoVÉ polsrenlA sa riadia Všeobecnými poistnými podmienkami pre doplnkové poistenia k poisteniu PZPMV
(dblej aj VPP pre doplnkové poistenia).

poistený súhlasí, že na základe údajov uvedených v tomto návrhu poistnej zmluvy je poistitel'oprávnený vykonať
aktualizáciu údajov ajv ostatných poistných zmluvách poisteného evidovaných u poistitel'a. Jedná sa o aktualizáciu
mena a priezviska, trvalého pobytu, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla, faxového čísla a e-mailovejadresy.
poistený berie na vedomie, že aktualizácia údajov sa nemusívykonať na všetkých poistných zmluvách evidovaných u

poistiteť-a a že tento súhlas nezakladá povinnosť poistiteťa aktualizáciu vykonať ani nenahrádza povinnosť poisteného

aj nad'alej poistitel'a informovať o zmenách údajov obsiahnutých v poistnej zmluve.

Vyhlásenie poistníka (áujemcu o poistenie) o prcrrzatí informačného dokumentu pred podpisom návrhu
poistnej zmluvy

poistn|kWhtasuje, že mu bot riadne v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom návrhu poistnej_zmluvy
zástupcom poistiteFa (osobou sprostredkujúcou poistný produkt) poskytnutý lnformaČný dokumont o písluŠnom poistení

flplDi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/97 a Vykonávacím nariadením Komisie
(tú) zollt,t469 tak, aby mohol prijať informované rozhodnutie o uzavretí poistnej zmluvy.

ZAZNAMENANÉ VYJADREN| E POISTNÍKA
Beriem na vedomie, že zasielanie ponúk móže byť vykonávané aj prostredníctvom iných elektronických komunikácií
v zmysle zákona ó. g5lt2O11 Z,z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (d'alej len "ZEK') a neodmietam
použivanie mojich kontaktných informáciípre účely priameho marketingu elektronickou poŠtou.

lnformácie o ďaIších právach dotknutej osoby
Mám právo požadovať od Poistitel'a pdstup k mojim osobným údajom, ich prenos k inému prevádzkovateťovi, opravu
alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracúvania.
poistitei'poskytuje podrobné informácie o právach dotknutých osób a možnostiach, ako ich uplatniť v osobitnom
dokumente a takisto na webových stránkach poistitela / www.uniqa,sk/osobneudaje,

Automatizované rczhodovanie
osobné údaje, ktoré je Poistiteí oprávnený spracúvať na základe tohto mójho súhlasu, nebudú pouŽité pre ÚČelY

rozhodovania výlučne na báze automatizovaného spracovania ani profilovania,
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Splo.stredkovatelia a pfliemcovia osobných údajov, prenos osobných údajov do trctích krajín
Spracúvanie mojich osobných údajov vykonáva Poistitel', osobné údaje však pre poistiteťa móžu spracúvať aj vybraní
sprostredkovatelia, ktoných aktuálny zoznamje uvedený na webových stránkach Poistitel'a / www.uniqa.sk/osobneudaje.
Každý sprostredkovatel' musí poskytovať dostatočné a vierohodné záruky technického a organizačného zabezpečenia
ochrany vyššie uvedených osobných údajov. Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov sa vykonáva v technicky aj
'íy zicky zabezpeéených el ektro n i ckých i nform ačných systé moch.
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 finančnej správy, Národnej banke
Slovenska a pod. v rámci výkonu ich zákonných právomocí) alebo ich poistitet móže priamo poskytnúť iným subjektom
v rozsahu stanovenom osobitným predpisom. Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov je uvedený na webových
strá n kach poistitela / www. u niqa.slďosobneudaje.
Osobné údaje móžu byť prenášané na spracovanie v rámci Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru
(napr. sprostredkovatel'om, zaisťovniam alebo spoločnostiam zo skupiny UNlaA). V súlade s právnymi predpismi móžu
byť osobné údaje prenášané aj do krajín mimo Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru,

Kontaktnó údaje prevádzkovate]a a dozomóho oryánu
V prípade pochybnostío dodržiavaní povinnostísúvisiacich so spracúvaním mojich osobných údajov sa móžem obrátiť na
zodpovednú osobu alebo priamo na poistitel'a alebo so sťažnosťou na Urad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 , email: statny.dozor@pdp,gov.sk,
web: http://dataprotection,gov.sk.

Vyhlásenie poistníka
Svojim podpisom potvrdzujem , že mi bol riadne v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím poistnej zmluvy
(dplej,len,,,návrh") obchodným zástupcom Poisťovatel'a (osobou sprostredkujúcou poistný produkt) poskytnutý
l1formačný. dokumeňt,o príslušnom poistení (lPlD) vypracovaný v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady
(EU)"201,6/97 a Vykon3vacím nariadením Komisie (EU) 201711469, tak aby som mohol prijať informované rozhodnutie
o uzavretí poistnei zmluvy,
Svojlm podpisom potvrdzujem , že pred podpisom tohto návrhu som bol podrobne oboznámený s písomnými
vyhotoveniamivšeobecných 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 Poisťovateía.

Beriem na vedomie, že pri výpočte poistného a súvisiacom zaokrúhl'ovaní, móže dójsť pri spracovaní k 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/ozpoistného za poistné obdobie vrátane dane.

Ochrana osobných tldajov - Vyhlásenie poistníka
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
voÍnom 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 činnostív 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 pinenie 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
UN|QA poisťovňa, a.s. bol/a dostatočnb a'zrozumiteťne informov anýtá'o svojich právach výplývajútich zo spracúvania
m9jlch osobných Údajov, o prenose mojich osobných údajov do tretích krajín, o povinnosti-osónne údaje poskytnúť v
súvislostiso 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 elektro!ic_k99 poštou prevzalla, Beriem na vedomie, že aktuálna verzia "lnformácié 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

Martinček
Občiansky preukaz: EV1 021 54 Vydaný:

Ružom berok, 29.07 .201 5

Vyttlásenie poistitela
Výhlasujem, že som ako zástupca poistitel'a zaznamenal na základe informácií poistníka jeho požiadavky a potreby,

fiňančnú 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.
Potvrdzujem prevzatie tohto návrhu na uzavretie (zmenu) poistnej zmluvy menom UNlQA poisťovne, a.s. Poistná
zmluva v2nikne (zmení sa) doručením oznámenia o prijatí návrhu poistitelbm klientovi v lehote šiestich týždňov odo dňa
prevzatia návrhu. Svojím podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnejzmluvy a vykonal identifikáciu
aoverenieidentifikácieklientavzmysle§7a8zákonač.297l2oo8Z,z.oochranepredlegalizácioupríjmovztrestnej
činnosti a o ochrane pred íinancovaním terorizmu, a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu

totožnosti a výpisu z obchodného alebo živnostenského registra.
Mgr, Ján 8RTKO
manriér agrníúry
7 153 635E
mobil: +421903810034
t-mail: brtko.jln@uniqa.sk

Dňa 06.05.2020

Kontakt na servisujúceho získatela

Ján Bftko

Email : janobrtko68@gmail.com

Telefón: 0903810034

lnformácie k platbe prvej splátky poistnóho

Ján Brtko

Meno obchodného zástupcu

ZČ:71636358
Nákladové miesto: 00709

BlC Variabilný symbol

TATRsKBx 9160122514

obchodného zástupcu
poistitel'a

Konštantný symbol

3558

číslo účtu (lBAN)

sK82 1100 000000 2628043793

Výška prvej splátky poistného

32,04
Online p|atba poistného

Podpis
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Záznam o sprostredkovaní

pre klientov - právnické osoby

UNl§A spísaný viazaným íinančným 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
sprostred kovaním fina nčnej služby.

Záznam

llll ffiffiffiffiffiffill lll
7002i ] E5gB

Obóodnýástupca -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") nazáklade 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 poistnejzmluvy sú UNlQA a poistník viazaní právami a povinnosťamiv 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: UN|QApoisťovňa, a.s., Krasovského 15,851 01 Bratislava, resp. na ktoromkol'vekobchodnom
mieste UNlQA, alebo
b) príslušnému orgánu dohl'adu nad poisťovníctvom, ktorým je od 1. 1. 2006 Národná banka Slovenska,
lmricha Karvaša 1, B13 25 Bratislava, SR.
Prípadné spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné po odsúhlasení zmluvnými stranami riešiť
mimosúdnepodl'azákonač.42012004Z.z,omediácii, zákonač,24412002Z.z.o rozhodcovskomkonaníavprípade
finančných spotrebitel'ov podl'a zákona č.33512014 Z.z. o spo\rebitel'skom rozhodcovskom konaní. Systém ochrany pred
zlyhaním finančnej inštitúcie upravuje zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v zneníneskorších 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").

l(ient _ Poistnlk:

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

PZP MV, 9160122514

Záznam o Sprostred. PZP 9160122514 id tlače: 15407061 stránka 1 z2



Náklady na fi nančnó sprcstr€dkovanio
VFA i nform uje klienta, že za íinančné s prostred kova n ie
prijíma na základe zmluvy s UNlQA odmenu, ktorou sa
rozumie akákol'vek provízia, odplata alebo iný druh platby
vrátane ekonomickej výhody 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

Idojednanými poistnými zmluvami k dodatočnej provízii

IVrR napr. vo forme bonifikácie, zájazdu, príspevku na

Inájomné kancelárie alebo inej podobnej výhody. VFA
Iinformuje klienta, že m6že požiadať o zverejnenie výšky
provízie.

X] Xtient o zverejnenie výšky provízie nežiada

Klient o zverejnenie výšky provízie žiada a

§hlásenie ldienta

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 informácií v súvislosti s dojednávaním
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 ra nej poistnej zml uvy prostred n íctvom formu lá ra pod l'a

Vzoru ustanoveného NBS.vyhlasuje, že bol jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným
a zrozumilel'ným spósobom informovaný o výške provízie
VFA (získate[skej a kmeňovej), ktorú prijíma od UN|QA
za finančné sprostredkovanie ako aj o výške v súčasnosti
známej možnej dodatočnej provízie.

Mgr. Ján BRTKO
manažér agcnlúryí}x_ 7 163 6358

N|OA mg6i|; +42í 903 810 034
e-mail: brtkojan@uniqa.sk

Dňa 06.05.2020
Podpis poistníka

Štatutár: Juráj Bobek - starosta obce Martinček
Občiansky preukaz: EV 102154 Vydaný: Ružomberok,

29,07,2015

UNlQA poisťovňa, a,s., Krasovského 15, 8_51 01 Bratislava, Slovensk9_r9p9!ti|9,_r9t (+4|) 2_32 q0_0_100,

Fax'(02) 57 8á32 i0, ***.uniqa,sk, lčo:oo 653 5o1, DlČ:2021096242,1Č DPH:SK7020000229,
obchodný register Ókresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sa, Vložka Č, 843/8
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Tlač dočasnej zelenej kaňy farebnou tlačiarňou na biely papier,

P[áTl-VALID

oD-FRoM Do_To

|, Kód @lnynód pobťovtbřÉblo

counlry code/ln§urereťs

code/Number

SK/ 0l0 / 916012251.10001

Deň

Day

Mesiac

Month

Rok

Year

Deň

Day

Mesiac

Month

Rok

Year

(E (F al20 (F $ m0
(obidva dátumy vrátane) (Both Dates inelusive)

Evld€nčha řr§lo Yozidle (.k nléré, trk číllo podwtku al€bo motorE}:

R€gistration No. (oí ií non6 cha§sis of Engine No.):

U59R30252K1AB20&)

B. l(ibgórltvdda
cat6gory of Vohicla'

F

, aaěloyddh
Make oí vehicle

AGRosTAR

1. MEDzlMioDťÁ AUíoMoB|lovÁ PolsŤovAcn nííA
1. lNTERNATloilAL MoToR lťsumc€ cAiD
l. GRTE lilřRNATloMLE D,ÁI§URME AurcMoBlL"E

oRlGll.l^L
z\r!d.ná . Pm.!nl. §lw.Nkc' k.n.dá.la Polsťďat€rw , KóD K^TEGóRIE VozlDlÁ / ŤATEGoRY oF vEHlcl,E

" Poiíné krytie poskytované zelenou kanou vydanou pre Azerbajdlan, cypru§ a síbsko je obmedrené na tie
zemeplsné ča§tl týchto kíajln, ktoré sú pod kontrolou lch príslušných vlád.
íhe coveí přovlded under Gíeen cards is§ued íoí ihe Republic ofArerbaljan, cvprus and serbia is restricted to
those teographical paíts oíthese countries Which are under the control oítheil.€spective governnents.
Fo. moíe iníolmation, pléase consult hftp://gc-teíritoriál_validlty.cobr.or8

Dodň4h lnlbírnltcb (Wlhó ml*b ns Y,ložÉnlo doóbčn,lh hlffiD
U§eful intemation (optional foí the national markets to indicate additlonal informá§on)

A osoBNÉ AuTo/cAR c tvÁxLnoruÉ auro aLEBo ŤAHAč/LoRRv oR TMcToR E AuToBus/gus
B MoTocYKEL/MoToRcYcLE t PRíVES./TRA|IER G |NÉ/oTHER

D 8IcYKEL s PoMocNÝM MoToRoM/cYcLE FITTED W|TH Aux|LlARY ENGlNE

lŤAlY Urrlaoctmu rAUANo, (Ucl) soc, @ns. á í,1,2fl45 MluNo, cso se,nploné 39.8 í39|(o2} s 96s1

lsWLlsráelhsulsn@fuÉlatton, ffE GREEN ffiDaUR&U, Ež"llP,o,&171@, frshm_L§žon 75o70tr í972|{9}%2€11
l9uMlcBúUaLrcol l*AN _ G@n Grd Bu.eauof kdn, ú/o alMfH M§gZllRAN, No,2, o.nsof Marym sr,, Ndstr Mándela
Ave. 1s77&ulTehEn,llan PoB, 19395,5s8,ftHMH.l ísl(21l 24551m
|HEIAND MoToR lNsUMRs'8UREAU oF lRE[A}lD,5 HaíbourroígPlse, lFsc, DU8UN 1,1 l353l {1) 6-16 9944

lc€WDAHÓo[6ARB|RIDATRYGGireARÁ ÍsuNol] furgafrúnl35, 1o5 RffiAVÍK,l l3s|s6816u
LuxlMBoURG 8UBEAu LuxtMBoURGEols DEs AssUAluRs, 12, rm Emffi r _ 146s LUxfMBouRG, lB5214573cd
ffiUmn MoToR INsUR[Rs'DURilU 0FffE RÉPUBtlcc Lmtuď{lA"Atgiído 38,tŤ_B606 vllNlus,8{3D} 5 216 2860
lAíuA uwUN ŤŘANspo§ŤtlozEKLU APDnošlNÁTfuU BlíloJs, (Mator lnsuíeřs' BUíesU of Lsrús}, 9 tmm9v€ stI€,
Bi8s Lv.1o19, l[371] 671143m
MALTA MA|TA GREcNúRD 8uReAU,43Al4 st Paul's §ulldin8rw€§t street,vAlufrA WŤ 1$2,*l3a6] 21 238 253,(356) 21 82 eo
Monocco 8URmU cEmAL MARtrAN D6sTÉ§ D,AssuMNcEs,154,8fud d,eí9,o1- cl\wuM mso,
3[2u]{522} 3918 57.1212] {522) 39 18 59

MBDovA ilATloMt BUBúU oř MoŤon lŇsunEns of kldsw (NeMlM), 16 xo8ahlNnu §lf., ?Wl aHls|NAU.t 1373| 22 22197o

F.Y.Ro.M. NAnoN[ lť§UmNcE BURaU, "MItropollt Tíodosl} Gal4nw'Jtí.,no,28/V sxoPlE, 8{ilg||2|3736172
MoNTENÉelo AsfrlATloN_NAT|oML BERru oF MoilTENEGRo lNsUŘÉRs, Pc Eurrylnt,svetl§ne bnefudda 3,4l,
81m PoD6oRl& lím2120213 w
ilmwAY MlKírc§KRlNGfoRENlNG€N, Hánsles5 Gste 2, Poíbols 2551blil, 0202 oslo, t[41123B 42§
NíHERuNosN€DEnuNDs 8uRnU oER MOToRRlrurcvguEreÍlM§, hnd€l§tsde49NL,2ag m R6W|tl( zH
8131] {7o]34ó8 280

PoRruGAr GA8INEIE roRruGuÉs D! mTA WRtr6n Ruá Rodílp d€ Fonffi No.41 P _ 1250 190 Usaon,
E [351] {21) 384 8101,/02

PouND PoLlsH MoToR lNsUREfts, BUREAU, ul, s*€toI(ry.*.14. PLrus vJAR§Aw,ř t4} {?2) s26 46 33
noMAŘlA BlRoUL NlGURATonltoR DE AúoVEHlcUt€ DiN Rolnmh (BAAR), e40ól§vdle bs!í k! 2 8*hsŘst, code
02602, Romanls, B{4o| {21) 319 1302, {€| (21) 319 13 03
RU§A RUsNAstrlATloN oFMo]oR lNsUREru,27bld..3, Lunnffikáya §r.. 115093, Mffiow.
krdadat !8 {4 (495) 77169 47_claim§ 8 i7] |495) &127 87

§WEDEN lffilKfÓR§Á§lNGsFÓRENlNGEN,KarlávB8en 108 sTocKHoLWBox 24035,§E"tM 50 síocl(HotM3 ta6t |sl522 7e @
slRBlA UDRuENjE OslGUmvAs sRil€, Mileňtija Popoil€ sblll, 1ffio BEtGmDt,l1381] {11) 292795o

sLovAK ŘEP. sclVENKÁ nilcELÁRn mlsŤovATEťov, Trn€Wká elb &, 82658 8ffiTlsuvA 29,1 l421l (2} ae4 re
slovrNlAsLoVENsxoilVARoVAlNoóRUžEMI, Glz,1001UU8uA§A"ž€lem 6a 14 P o.&x 2512
8[386] 11) 4377098/4735 322
ruNlslA BUREAU uNlFlÉAUToMoBlt[ TUNlslEN,85,87 R*Pal€§dne,1002 ruťls 8€fuédčre.
B í2 16] {71 ) 841 5 t4 or l za6| |71| a47 ]a4
TuRxryTÚfiK|YE MoTqtU Ť§lT BÚRosU (TURX§H MoToR lNsURANcE 8UR$U}8iryůHe.e&d oyásk- &!'a Api.7/1,
il394 GaF€tepe, |sTANBUL *lmj (2u) 21759a,277 5969,217 59ri,zr7 5g71
UXM|BEMoíOn(IeNrcRT)|ťSURANCIaUREAUoFU{MINEP.o,E 272,xYlv2.oMz,UXRAtflE,ilí38llM)2392027

s, Úzsmná plah6{
Territorial Validity

Táto k.fta re platná na úremíštátov, klo.ýah prírlušná kolónkg nieJB Preškítnutá (ďalšie údajo náJdete na M..obx,or8}
Thi§ aard is vólid in countliés fo. whiah the íelewnt box is not aaossed oW (foí fufther infoímatlon, plea§e soe M.cobx.oa8)
V kald€J navštív€néJ kmilno K.n.eláíla to.ito lrEJlnyaer.ntulé pol§tné kíytié ňbhljúte s k přévádllé tu uvedenóho
vorldla, á to v§úlade 30ékonml wťohlrú.lmi § k Povinnéňu Polsténlu t€jto trarlny.
ln each aountryvisit€d, the Bureau oíthat colntry 8uaaant€es, in r€sp€d ofthe use o' thevehicle lefeří€d to to her€in,
thé lnsurance cover in aacordanae with the laws íelating to compulsory insulance in that countay,

Na identiílkárlu prí§lušn€| Kanaelárle sl por.ite druhú §tEnu.
For the identaíjaation ofthe relevant Bureau, see reverse side.

uPozoilrNlE PRÉrclsŤNiM
Vprípadel {B) a&€jkorvek škodywnjkfiutej na poi§tenmvodd|e; {b};kodyna zdraví, korá nieis kytá řákonom opólinMm poist€ní
zocpwednosrus šlodu §p8Éob€núrv§rtou moroevébo vo.|dls plsbýmvštúte, *d€doilok rehodej lc}obnoFfil§ platnostl.elem]
bdY, tror€j platnorťskonúlá;3i @b!óÉ;te N káneláriu f,avětivaej tfajinř ále Upo*dofit€ píiBm F,§bvňo, ttďá Plňú k€ŘU

rydala 1pok|.1 nebudde pol§ťoýňou lnšeo§ný Ifr *).

No*ToŤHE lNSURED
h,egárclto |a)d.diJ8e to th€ ItrUred v€hbl€, howrer caujed; ib} pgsngl injuíiss not cftÉd bythe hpukory Thi.d P.ítY
ln*mme Law in forc€ in the @Untry od a.cldeú; (6} í€ňewnl ofa 6rd lhe validltY ofwhkh h3, gpl.ed; the fureil oí the Country
visiied should ňot b€ approa.hed but rctlf]Qllon should b€given &nleg§ oth€íwlle ln*íEt€d by th€ lns!r.r) dlrd to the lEur€r,
rÁryy tloRrv mnctu{n!ípolsŤovArtov l NAMEs AilD ADBR§ ď ŤHE BUmAu

A AUíBÁVIRMflDoEn VERslcH€RUrcU§ftR§HMEN ÓsřnRElcH§. *ffinb€rgp{alz7, P6ífeh E, A-1030 WtN,
3 |a| (1l7115e

AL AIBANIA§saYRoJAsHQlpTAnt E mURlMlI, R.u8a "6|ed rlsht€'. hll Edll{lfi, xail llt€, TIMNA.3 [35s] (4) 2 254 o33

ANo ANmiM oFlctNAANDoRRANA D'ENTITAB D'AsEGuMN§AD'AUToMÓBL, c/o M3riá Pla.,33.3r,3aáDsm&DoRRAn
WM !Bí376j85m 17

Az AIIRBAUAN cóMPu&RY lilsUMME BuR[^u,5AT PLEA 1lth Floor, 8slhlr§.íěb8lu str€et 133, BA(U, Až10o9,
8|€%12} 595 m 20

B §t6lUM BURuU 8EIGE DEs §SUREURS AUToMoB|LE, RlE d€ lá clEritó 33 Bř 2, 8t-t21o BRUxr[ts, E í3zl (2} 287 18 11

96 BUrcARIA NATloNAt BUnEAU oř BULeRIAil MoToR lNsURtEs, 2, G.af l8nati.v 5tí, ioor 2, soFlA 1000, E [359l {2) 981 11 03

BlH ú9Nn lndHEn&GovlM BlRo &t€Ň€ ffiTÉ U rcs$ lHERcfGovlNl,DeMI5NUmÉ 7.71moMryo,1l3s7l {33) 6107ú
BY aEnRUs 8EGRUsl& MNSP0RT lN$RAffi 8URIAU. Pdtyts!óp §lr,.29 70.2?m2 MlNsK,B |375l (r7}2oq 85 25

I
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cH SWmEMND NAToNAtfs y€RslcfftRuN§BůRo scHwEz(ltvB)sWš NÁnoNAL BUReAU oF lNsURANce lNBl}, P.D, Bor Pcil"8085zufló,l í41] {ff} 68s t9_ §€áetďlat t[al] (el62s 89 30_claims
fr dPRus MoToR lNsf,E§,suilD.23, zen@$rú sú,, P.o.8e 22oT, 1516 Nrc§A* 1357] (22) 7§ 913 ď ?64 9o7
c €2Co{ REP. čfsKÁ xtr{cEL{Ř PoJlsíT€rl:, Ns hntrád fltól1!9, 14o m PBha 4 , (zfcH RtPU8Ug t l42ol (2) 21 413 ú60
D G§fiMNY DťmcHEs BORo GRŮN€ nfiE €.v,. WúEknnftr* 43/{3 G, D-1o117 BEMil, a [49} {D)3o 2020 5797

Dx D!NMAaí oANs FoREilNG rcRiMltBi|Al8NAlMoToŘKgnEM§§oRgxRlre, PhBlp HrFEn5Aťé 
' 

Ďk-2900Héll€řUD
l {6l (4r) 919i9t

E 5PA|N oHciNA spAňon DE §EGURmiE§ DE 
^fror4óMEs,98rs 

1& 2ffi MADnlD. l{3| (91} /M6 o:im
Es afiNlA E§l tilxssNmusru§E Foa{D, Mds& tŘ &, lffi2lTAtlilua í372] 657 lsoo
F fiAiffi BURúU ftN]ilL FBAťgAls, 1, ee JUl€s L€íebfq 75€1 pAR§ c€dei B,t [3r] (1} 5! 21 s so
alN llťtANDtllxExNwArulruxEsK§ lr&íEíffk fu,1_13, F|ť_0o18oH[§N(l,a t3§8j (o)e50ó s20
GB UN|YEDK|NGDOMOř€REAŤ-BRfiAINAť9ilOf,íHÉRN lRELAtaD MOTOR INSUREN'SUiEAU, tlníordWood Hou*,&12C.pltal

DdE, Lhl\oíd Wood, MltTm KfYNEs Mx14 5§l í{l l19o8} 830 oo1

Pl
f;o

R6
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sRB
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sLo

WGR GREECErcToRlilsuR[RsBURilU4mEc}9xenolonb§fut,AfiEilsl§57,*|il}(21o}32z1321Bzxas67
H HUN€ffiY MÁ§YAi 8lz§Tosfró( szómÉGE (MABIý) HUreARnN MoToR lNsMNcE BUnEAU, fudr4J5y fi 93, H_1&2 R

WD§Es/p.o.B.u97, 11_1391 8UDp§ 6za |96l (1} s2 ffi
HR tmAnÁ HRVABn URED a GIěRAMÉ, cí@th lNruc€ Bll€su, llm eGaEB, Md§g 73, atss] |1) 6 96 6fl u

9. t eno a adía. pdltrlka (llobo PouárÉblb,/orldb)
Name and Addresg of the Policyholder (or User of thě vehicle)

obec Martinček
Martinček , 03495 Martinček

10,TúbkEífuv)da|
This card ha§ b€en lssued by

uNlQApobťovib, á,r.

Křasovského 15,851 01 Bralislava, slovenská republika

Te|eíón: (+421) 2 32 600 100 Web: w.uniqa.sk

1'l, Po{bbza FFťov8blb
signature oí lnsurer
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Tlač dočasnej zelenej karty na zelený papier.

PtATl _ vALlD

oD _ FRoM Do _ To

4. tGd kía|lny/kód polďovabla/óllo

country code/lnsureror'§

code/Number

sK/ 0í0 / 9160122514p,001

Deň

Day

Mesiac

Month

Rok

Year

Deň

Day

Mesiac

|\.4onth

Rok

Year

06 05 2020 05 06 2o2o

(obidVa dátumy vrátane) (Both Dates inclusive)

i. Evid€nčné číslo voridla (ek ni€ je, tak číslo podvozkU alebo motora)i

Registration No, (or ií none chassis or Engine No.):

U59R30252KlAB2089

B. l(ábgódavoads

category of Vehic|e'

F

7. značka vozHla

Make oí vehicle

AGRosTAR

r. rueoztltÁnoonÁ auroMoBltoVÁ polsŤovAclA kARTA
1. lNíERNATloNAL MoToR lNsURANcE cARD
l, CARTE lNTERNATloNAL€ D-AssURANcE AUToMoBlLE

oRlGlMt
2. vydaná. pov€řenia 5lov€n,k€j kanceláíie poi3ťovatérov

b5ued undelthe authorhY ofth€ slovenská kancelária poj§ťovarelov

8. t]z€mná platno§ť
Territorial Validity

Táto karta je platná na území štátov, ktoíý.h príslušná kolónka nieje pr€škrtnutá (d'alšie údaje nájdete na www,cobx.or8)

This card is valid in Countries for Which the relevant box is not clossed out (for futher iníormation, please 5ee WWw,cobx,org}

V každej náVštívenej krajine Kancelária tejto krajiny 8arantuje poistné krytie v2ťahujúce 5a k pr€vád2ke tu uvedeného

vozidla, a to v súlade so zákonmi vzt'ahujúcimi §a k povinnému poisteniu tejto krajiny.
ln each countíy Vi5ited, th€ BUreau of that country Buarantees, in re5pect of the use of the Vehicle ref€rred to to heíein,

the lnsurance cover in accordance With the laws íelating to compulsoíy insurance in that country.

Na identifikáciu príslušn€j Kánceláíie si pozrite druhú stranu.
For the identification of the reLeVant BUr€au, see reverse side,

NÁZVY A ÁoREsY mNcrúŘť PolsŤovAí€tov / NAMrs AND ADDREš oF TllE §UREAUX

urouonrurntr pnr rctrNím l
vpdpade| lá) atejkoívek škodyWlknutej na pi9tenonvozidle; (b);kody na ldravi, ktorá niele krYtá rákónon o pwinrcm polstení

zodpov€dno5tk škod! §póÉobenú pr€vádilou motorwéhovožldla platnýmÝšlótq kde došlo k nehode; {c) obfuvenb platnoíl zelenej ''
kadr korej pletno5ť5končilá; se n€obraNjt€ ne lan.eláriu nav§tívsej krajiný ale upov€dmte pň.ru poístbvňu, ktoíá Él€nú kaÉU lR

rydola (pokblnebudete polšr'ovňou inlklnaný iml),
floETonEl$ulrD lRt

ln r€8aíd to (§) dsmágé tothe lniured véhlcle, homver cáU9ed, (b) peísnal iniurie, nď cover€d by the contpul$ry Thlrd Pa.lY E
lnsuraocE táw ln íďce in the cil,ntryod accident; (c) íenpwal of a.ard the valldlry of whlch has €tpired; lhe Bu.eau of the country Vldiec 

_

should íol be approaóed but notIflcation5holld bé gl€n{unl€r9 otherulse lnskucted byth€ |n5uíer)dlréd to theln5ol€r l

. KÓD KATEGÓRIE VozlDLA /,CATEGoRY oF vEHlcLE

É Poistné krytie poskytované Zelenou kartou Vydanou píe Azerbajdžan, cypíus a síb5ko je obmedzcnó na tie
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9. Mgno a adrEse polstnll€ (alobo použfoabla vozldla)

Name and Address of the Policyholder (or User of thě Vehicle)

dbec Martinček
Martinček, 03495 Martinček

10. Túlo ká]tu vydal

This caíd has been issued by

UNlQA poisťovňa, a.s.

Krasovského 15,851 0,1 Bratislava, Slovenská republika

Telefón: (+421) 2 32 600 ,]00 Web: \M,uniqa.sk

1 1, Podpb za pols(ovabla
signature oí lnsurer

_a_
UNloA

Doptňu|úco lnfuímácle (voFné mlo8to na vloženlE dodaloúrýtit lnfuímádD
Usěful internation (optional for the national markets to indicate additional information)
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UNlQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
Slovenská republika

U N l 0A l:ilifi]L,.ii j3,- l[: §:iéffió [ťsffi T
DlČ: 2021 09 6242, lČ DPH: SK7020000229
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1

OddielSa, Vložka č. 843/8

Číslo návrhu: 9160122523

Poistenie právnej asistencie

PRÁVNIK DO AUTA

Oblasť PZPMV 84500

ď\§_L

llll ffiffiffiffiffiEffit| l|l
700l7 l 6É00

Poistnlk/Plaťtelpoistného IOrZit"t IVl..tniXnPrevaOzkovatel' Kategória klienta 320

obchodné meno: obec Martinček
tČo:
Sídlo:

00315630 DlČ: 2020589703
Martinček, 03495, Martinček

Ob. register alebo iná evidencia podnikatel'a, číslo
zápisu:

Tel. číslo / mobil: 4219M692859 Email: ou@martincek.sk Súhlas s komunildciou emailom

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

Poistnlk je zhodný s poisteným

Platca DPH nie

Doba trvania poistenia

Periodicita platenaa

Spósob platenia

začiatokpoistenia 06.05.2020

počet 1 ročne
splátok

po.štovou poukážkou

hodina 11:10 koniec poistenia na neuĚto

splátka ku dňu 06.05.2021

Faktor 1,00

úonle o VozlDLE A JEHo použTí

Druh vozidla: L10 - Prfues

Značka, Model, Typ AGROSTAR VHN15 1630

EČ RK_

VlN (číslo karosérie) U59R30252K1AB2089
čisto oev
Dátum 1. prihlásenia

Výkon motora kW

Celková hmotnosť 2000 k9

Objem motora cm3
Rokvýroby 2019

palivo iné
počet dverí
počet miest
Farba OMNŽOVÁ

Držitel'od 23.04.2020

úonue o poIsTENíR pnreruípolsrruÉno

Ročné poistné na krytle rizlk 16,39 EUR
Daň z poistenia (8%): 1,31 EUR

Zlavana prvé ročné poistné 100%

Polstné za prvý rok 0,00 EUR
Výsledná výška splátky poistného v 1. roku 0,00 EUR

poistné za obdobie vrátane dane od 2. ro?,a 17,70 EUR

ZMLUVNÉ USTANoVENIA pre poistenie právneJ asistencie: PRÁVNIK Do AUTA
Poistenie Právnej asistencie PredovŠetkým zahíňa: právne zastúpenie, asistenciu pri rokovaniach s úradmi, alebo
Poisťovňou, Pomoc pri správnom a trestnom jednaní po dopravnej nehode, pomoc pri uplatnení nároku na náhradu
ŠkodY na Poistenom vozidle, vyhotovenie znaleckého posudku, posúdenie rozhodnutí v rámci priestupkového, resp.
sPrávneho konania. Úhradu správnych, súdnych a iných poplatkov, telefonické tlmočenie po nehode v cudzine a o;atsie
qlrylig v rozsahu podla príslušné Všeobecné poistné podmienky pre poistenie právnej asistencie - 2017 (d'alej len
,,VPP PPA' alebo,,všeobecné poistné podmienky"),
V pňpade potreby volajte : +421 2 582 52188
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Príves je značky AGROBON, systémom nebol vygenerovaný. Obchodný názov VHN1563 je správly,

Dokumenty priložené ku zmluve

PZ _ lNFoRMÁclE o PODMlENKACH SPRACÚVANlA osoBNÝcH Úonlov
poistník prevzal a bol oboznámený a súhlasíso znením Všeobecných poistných podmienok (VPP) a zmluvných
dojednaní, ktoré upravujú poistenie a sú súčasťou tohto návrhu.

lTl vpp, číslo tlačiva: Ml147t17 lTl zmluvné dojednania, číslo tlačiva: Ml175t17

Poistený súhlasí, že na základe údajov uvedených v tomto návrhu poistnej zmluvy je poistitel oprávnený vykonať
aktualizáciu údajov ajv ostatných poistných zmluvách poisteného evidovaných u poistitel'a. Jedná sa o aktualizáciu
mena a priezviska, trvalého pobytu, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla, faxového čísla a e-mailovej adresy,
poistený berie na vedomie, že akIualizácia údajov sa nemusívykonať na všetkých poistných zmluvách evidovaných u

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

Vyhlásenie poistníka (áujemcu o poistenie) o pre\zatí informačného dokumentu pred podpisom návrhu
poistnej zmluvy

Poistník rryhlasuje, že mu bol riadne v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom návrhu poistnej zmluvy
zástupcom poistitel'a (osobou sprostredkujúcou poistný produkt) poshÁnutý lnfurmaČný dokument o ptíslgŠnom poistenÍ
(lPlD) v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/97 a Vykonávacím nariadením Komisie

EÚ) 201711469 tak, aby mohol prijať informované rozhodnutie o uzavretí poistnej zmluvy,

ZAZNAMENANÉ \ryJADRENIE PolsTNÍKA
Beriem na vedomie, že zasielanie ponúk móže byť vykonávané aj prostredníctvom iných elektronických komunikácií
v zmysle zákona č,351t2O11 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (d'alej len "ZEK') a neodmietam
použivanie mojich kontaktných informáciípre účely priameho marketingu elektronickou poŠtou.

lnformácie o ďalších právach dotknut§ osoby
Mám právo požadovať od Poistiteta prístup k mojim osobným údajom, ich prenos k inému prevádzkovateťovi, opravu
alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracúvania,
poistitei'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,

Automatizované rozhodovanie
osobné údaje, ktoré je Poistitel'oprávnený spracúvať na základe tohto mójho súhlasu, nebudú pouŽité pre ÚČely

rozhodovania výlučne nabáze automatizovaného spracovania ani profilovania.

Sprcstredkovatelia a pfiemcovia osobných rldajov, prcnos osobných údaiov do tretÍďt krajÍn
Sirracúvanie mojich osounlich údajov výkonáva Poistitel', osobné údaje však pre poistitela móžu spracúvať aj vybraní
sprostredkovateÍia, ktonýct. aktuálny zoznamje uvedený na webových stránkach PoistiteÍa / www.uniqa.slďosobneudaje.
každÝ sprostredkovatei musí poskytovať dostatočné a vierohodn é záruky technického a organizaČného zabezPeČenia
ochrány'vyššie uvedených osobnýóh údajov. Spracúvanie vyššie uvedených osobných Údajov sa vykonáva v technickY aj

íy zicky za bezpeče ných e le ktro n i ckých i nform ačných systé m och.
eristuil k osobným ÚOalom móžu mať spoločnosti zo skupiny UNlQA, d'alej móžu byť osobné údaje za určitých
podmienok spríŠtupneňé štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, orgánom íinančnej správy, Národnej.banke
Šlovenska a poa. Ú rámcivýkonu icňzákonných právomocí) alebo ich poistitel'móže priamo PoskYtnúť iným subjektom
v rozsahu stanovenom oso-bitnlim predpisom. Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov je uvedený na webových
strán kach poistiteťa / www, u niqa.sk/osobneudaje.
osobné údaje móžu byť prenášané na spracovanie v rámci Európskej únie, resp. Európskeho hosPodárskeho Priestoru
(napr. sprosíreokovatótom, zaisťovniam alebo spoločnostiam zo skupiny UNlQA). V súlade s PrávnYmi PredPismi mÓŽu

ňyť'osobné údaje prenášané aj do krajín mimo Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru.

Kontaktnó rídaie prevádzkovatela a dozomého orgánu
V prípade pocňynností o dodržiavaní povinnostísňvisiacich so spracúvaním mojich osobných Úd9jo,v s9 mÓŽem obrátiť na

zobpbveoňri os"obu alebo priamo na poistiteťa alebo so sťažnosťou na Urad na ochranu osobných Údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 12,820 07 Bratislava27,email: statny.dozor@pdp.gov.sk,
web: http://dataprotection. gov.sk.
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Vyhtásenie póistnlka l.,

Svojim podpiso,11jpČtÝrdzujem, že mi bol riadne v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím poistnej zmluvy
(d'alej len ,,návih1) obchodnýmtzá§tupcom Poisťovatel'a (osobou sprostredkujúcou poistný produkt) poskytnutý
lnforma§lý.dokument o príslušnom poistení (lPlD) vypracovaný v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/97 a Vykonávacím nariadením Komisie (SÚ) 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
vyhotoveniamivšeobecných poistných podmienok, zmluvných podmienok (d'alej len podmienky), ktorýmisa poistenie
dojednané podťa tohto návrhu riadi a súhlasím s nimi; uvedené podmienky tvoria neoddelitel'nú súčasť poistnejzmluvy.
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 Poisťovatel'a.

Beriem na vedomie, že pri výpočte poistného a súvisiacom zaokrúhlbvaní, móže dójsť pri spracovaní k rozdielu oproti
poistnému, ktoré je uvedené v tomto návrhu. Súhlasím s tým, že poistiteí je oprávnený jednostranne upraviť výšku
poistného, a to do výšky nepresahujúcej 0,5o/o z poistného za poistné obdobie vrátane dane,

Ochrana osobnýď tldajov - Vyhlásenie poistníka
Beriem na vedomie, že UNlQA poisťovňa, a.s. a jej sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27 , 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 azrozumitel'ne 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).

Dňa 06.05.2020

poistníka (poisteného)

Martinček
Občiansky preukaz: EV 1 021 54 Vydaný:

. Ružomberok,29,07.2015

Vyhlásenie poa§titora
VYhIasujem, ie som ako zástupca poistitel'a zaznamenal na základe informácií poistníka jeho požiadavky a potreby,
ÍinanČnú situáciu ako ajjeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa poistenia. Na základe týchio informácií vy-ntasulem,2e
poistný produkt, ktoný má záujem uzatvoriť poistník je pre poistníka vhodný.
Potvrdzujem prevzatie tohto návrhu na uzavretie (zmenu) poistnejzmluvymenom UNlQA poistbvne, a.s. poistná
zmluva vznikne (zmení sa) doruČením oznámenia o prijatí návrhu poistiteíom klientovi v lehote šiestich týždňov odo dňa
Prevzatia návrhu. Svojím podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnejzmluvy a vykonal identifikáciu
aoverenieidentifikácieklientavzmysle§7a8zákonač.297t20O87z.oochranepredlegalizácioupríjmovztrestnej
Činn_osti a. o ochrane Pred financovaním terorizmu, a to overením totožnosti poistenéholpoiŠtnít<a na z'atiaoe preukazú
totožnosti a výpisu z obchodného alebo živnostenského registra.

Návrh Právnik do auta 9160122514 id tlače: 15407061 stránka 3 z 4

Bobek - starosta obce



_\ Mgr. Ján BRTKO
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Dňa 06.05.2020

Kontakt na servisujúceho získatel'a

Ján Brtko

Email: janobrtko68@gmail.com

Telefón: 0903810034

Ján Brtko

Meno obchodného zástupcu

ZČ:71636358
Nákladové miesto: 00709

poistitel'a
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tí\\h
Záznam o sprostred kova n í

pre klientov - právnické osoby

UNlQA spísaný viazanýmfinančným agentom (d'alej len ,,VFA') na základe informácií
poskytnutých klientom podía zákona č. 186/2009 Z. z, o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve (d'alej len ,,zákon o finančnom sprostredkovaní") pred
sprostredkovaním fi nančnej sl užby.

Záznam

llll ffiffiffiHÉffiffill lll
70027 1 ÉE02

Obchodnýásfupca -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 0] 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 povinnosťamiv 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 sťažnostije možné podať:
a) písomne na adresu: UNlQApoisťovňa, a.s., Krasovského 15, B51 01 Bratislava, resp. na ktoromkol'vekobchodnom
mieste UNlQA, alebo
b) príslušnému orgánu dohl'adu nad poisťovníctvom, ktorým jeod 1. i.2006 Národná banka Slovenska,
lmricha Karvaša 1,813 25 Bratislava, SR.
Prípadné spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné po odsúhlasení zmluvnými 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").

l(ient_ Pclisútlk:

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

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

Právnik do auta, 91601 22523
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Náldady na fi nančné sprostredkovanie
VFA informuje kl ienta, že za finanéné sprostredkovan ie
prijíma na základe zmluvy s UN|QA odmenu, ktorou sa
rozumie akákolVek 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 poistnej zmluvy móže viesť spolu s inými
dojednanými poistnými zmluvami k dodatočnej provízii

A napr. vo forme bonifikácie, zájazdu, príspevku na
nájomné kancelárie alebo inej podobnejvýhody. VFA
informuje klienta, že móže požiadať o zverejnenie výšky
provízie.

fi Xli"nt o zverejnenie výšky provízie nežiada

! rci"nt 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

možnej dodatočnej provízie.

!ýhlásenie 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 dojednáva n 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 ra nej poistnej zm l uvy prostred n íctvom form u lá ra pod ía
vzoru ustanoveného NBS.

Dňa 06,05.2020

Mgr. Ján BRTKO
manlžér agentúry
7 163 6358
mobil: +42í 903 810 034
e-mail: brtko.jan@uniqa.sk

s sprostredkovatel'a

29.o7.2015

Štatutár: /uraj Bobek - starosta obce Martinček
Občiansky preukaz: EV1021 54 Vydaný: Ružomberok,
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