
na dobu neurčitú

a

Poistený

číslo: 78900862

Názov: Obec Plaveč

Adresa: Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč     

v zastúpení: Ing. Štefan Murcko, starosta obce

IČO: 00330116

uzatvárajú                                                                                                                                   

prostredníctvom spoločnosti  Prvá Komunálna Finančná a.s.

podľa § 788 a nasledujúcich Občianského zákonníka a  Rámcovej dohody č. RD-09/2018 o poskytnutí 

poistných služieb(ďalej len zmluva), ktorá spolu so všeobecnými poistnými podmienkami (ďalej len 

VPP) a prílohami tvoria nedeliteľný celok.

Účinnosť poistenia :

od  10.12.2018  (00:00 h)

     Havarijné poistenie motorových vozidiel

                      Poistná zmluva

Union poisťovňa, a. s.

Karadžičova 10, 813 60 Bratislava

v zastúpení: Ing. Jozef Koma , PhD. - člen predstavenstva

IČO: 31 322 051



Názov firmy

Skratka firmy Typ firmy PSČ
065 44

Štát Miesto - dodacia pošta Ulica, číslo domu, poštový priečinok

Telefón Jazyk Počet zamestnancov IČO Druh činnosti

Vedúci firmy Poistenie dojednal

Ing. Štefan Murcko, starosta 

Bankové spojenie- názov peňažného ústavu Kód banky Číslo účtu Špecifický symbol

ZVLÁŠTNE ÚDAJE

Poistná suma je prebratá zo zmluvy č. 051-2059.157 v poisťovni Kooperativa

platnej do 9.12.2018 (24:00h). 

Nakoľko ide o kontinuálne poistenie nedokladá sa fotodokumentácia.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE

Začiatok poistenia Koniec poistenia Automatické predĺženie Dátum uzatvorernia poistnej zmluvy

Spôsob platenia poistného Druh platby

o - 1 ročne Zľava za spôsob platenia                 0%

o - 2 polročne     o  - 0 jednorázovo Prirážka za krátkodobé poistenie     0%

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianského zákonníka, VPP pre poistenie majetku a 

Poistenie motorových vozidiel sa dojednáva na novú hodnotu, t.j. znovuobstarávaciu cenu v prípade 

poškodenia, zničenia a krádeže, náklady potrebné na opravu a uvedenie do stavu pred poškodením.

Nové hodnoty zodpovedajú poistným sumám a do poistenia budú stanovené na základe faktúry alebo na 

Poistným obdobím je kalendárny rok. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú.

Poistený je oprávnený účtovať penále za oneskorené plnenie z poistných udalostí vo výške 0,01 promile 

z poistného plnenia za každý deň.

poistenie zanikne.

základe stanovenia poistenej sumy ojazdených motorových vozidel.

Stanovenie poistnej sumy ojazdených motorových vozidiel

         ( nová cena motorového vozidla v čase poistenia) 

Nová cena ojazdených osobných a nákladných  motorových vozidiel bude stanovená na základe 

aktuálneho katalógu AAD - EXPERT   Agentúry AUTO DATA, spol. s r. o. 

o 0 poštovou poukážkou

 □ bezhotovostne

zodpovednosti za škodu a pre poistenie motorových vozidiel a prílohy so zoznamom motorových vozidiel 

zaradených do poistenia.

V zmysle § 800 Občianského zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistník alebo 

poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím 

330167

10.12.2018 (00:00 h ) neurčito

POISTENÝ

Obec Plaveč

SR Plaveč Hviezdoslavova 101/4

o  - 4 štvrťročne     □ -  spätný predpis



          pečiatka a podpis poisteného              pečiatka a podpis poisťovne

splátka poistného                                                          333,- Eur  je splatná   01.01.  poistného roka

2. Vozidlá zaradené do súboru budú zahrnuté do poistenia odo dňa keď poisťovňa dostala písomné 

oznámenie poisteného o zaradení vozidla do súboru. Poisťovňa bude pri stanovovaní výšky poistného za 

tieto vozidlá vychádzať zo sadzieb dojednaných touto poistnou zmluvou. Poistený je povinný zaplatiť 

pomernú časť poistného, podľa výpočtu poisťovne od začiatku poistenia takého vozidla. Takto vypočítané 

Alikvotné poistné za obdobie od 10.12.2018 do 31.12.2018 je 20,07 Eur.

poistné je poistený povinný uhradiť do 15-tich dní od dňa obdržania výzvy na zaplatenie poistného.

3. Ak dôjde v priebehu poistenia k vyradeniu vozidiel zo súboru (predaj), bude nespotrebované poistné 

zúčtované k dátumu najbližšej splatnosti.

4. Platenie poistného: ročne

                                           Oznámenie poistnej udalosti

Vznik poistnej udalosti je poistený povinný telefonicky oznámiť na tel. číslo:

Platenie poistného

0910 842 420, 0910 842 113

  V Plavči         dňa                                                      V Prešove                       dňa                

6600547090/1111

Číslo účtu

SK59 1111 0000 0066 0054 7090 UniCredit Bank, a.s.

1.      Poistený na základe predpisu poistného  uhradí poistné na účet poisťovne :

BankaIBAN



uzatvárajú                                                                                                                                   

prostredníctvom spoločnosti  Prvá Komunálna Finančná a.s.

podľa § 788 a nasledujúcich Občianského zákonníka a  Rámcovej dohody č. RD-09/2018 o poskytnutí 

poistných služieb(ďalej len zmluva), ktorá spolu so všeobecnými poistnými podmienkami (ďalej len 

VPP) a prílohami tvoria nedeliteľný celok.



Poistným obdobím je kalendárny rok. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú.

Poistený je oprávnený účtovať penále za oneskorené plnenie z poistných udalostí vo výške 0,01 promile 

z poistného plnenia za každý deň.

poistenie zanikne.

základe stanovenia poistenej sumy ojazdených motorových vozidel.

Stanovenie poistnej sumy ojazdených motorových vozidiel

         ( nová cena motorového vozidla v čase poistenia) 

Nová cena ojazdených osobných a nákladných  motorových vozidiel bude stanovená na základe 

aktuálneho katalógu AAD - EXPERT   Agentúry AUTO DATA, spol. s r. o. 

zodpovednosti za škodu a pre poistenie motorových vozidiel a prílohy so zoznamom motorových vozidiel 

zaradených do poistenia.

V zmysle § 800 Občianského zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistník alebo 

poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím 



                                           Oznámenie poistnej udalosti

Vznik poistnej udalosti je poistený povinný telefonicky oznámiť na tel. číslo:



Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa vyššie uvedenou sumou z poistného plnenia.

3. Spoluúčasť:

a)           5% min. 66,39 EUR b )             5% min. 66,39 EUR

čelné sklo            15.00 EUR čelné sklo               15.00 EUR

c)           5% min. 66,39 EUR d)              5% min. 66,39 EUR

Sadzba v ‰ (promile): 1,4

Ročné poistné : EUR

Ročné havarijné poistné celkom : 333 EUR

Sadzba v ‰ (promile): 1,4

Ročné poistné : EUR

d)    Agregovaná poistná suma úžitkových  motorových vozidiel s  EUR

       územnou platnosťou poistenia pre Európu, :

Sadzba v ‰ (promile): 1,8

Ročné poistné : 333 EUR

c)    Agregovaná poistná suma úžitkových  motorových vozidiel s EUR

       územnou platnosťou poistenia pre SR, :

Sadzba v ‰ (promile): 1,8

Ročné poistné : EUR

b)    Agregovaná poistná suma osobných motorových vozidiel s 18 500 EUR

       územnou platnosťou poistenia pre Európu, :

                                           Vložka č. 1 k poistnej zmluve              Účinnosť  poistenia

                                                         č. 78900862                             od 10.12.2018 (00:00 h )

Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel

1. Poistenie sa vzťahuje na:

súbor osobných, resp. úžitkových motorových vozidiel. Zoznam poistených motorových vozidiel, spolu s 

jednotlivými poistnými sumami, územnou platnosťou poistenia a poistenou nadštandardnou výbavou je 

uvedený v prílohe tejto poistnej zmluvy.

2. Sadzby a podklady pre výpočet základného poistného:

2. Sadzby a podklady pre výpočet základného poistného:

a)    Agregovaná poistná suma osobných motorových vozidiel s EUR

       územnou platnosťou poistenia pre SR, :



Zoznam motorových vozidiel k poistnej zmluve č. 78900862

1 osobné Nissan Qashqai 18 500,00 € SJNFAAJ10U2608124 SL724BF 1,80 333,00 € 333,00 €

spolu 333,00 € 333,00 €

V Plavči, dňa 

..................................... ............................................

     podpis poisteného  podpis zástupcu poisťovne

ŠPZ
Koeficient v 

percentach(
ročné poistné Leh.poistnéP.č. DruhMV Tov.značka Typ vozidla Poist.suma Číslo karosérie VIN


