NÁVRH HAVARIJNÉHO
POISTENIA
č. 9101698844
Bezpečná jazda havarijné poistenie motorových vozidiel

POISŤOVATEĽ
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava,
IČO: 47 236 060, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B,
organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapest, Maďarsko, IČO:
01-10-041071, DIČ: 4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo
registrácie: 01-10-041071 (Ďalej len „poisťovateľ“)

POISTNÍK / DRŽITEĽ
Názov spoločnosti: Senior Dom Svida
Sídlo: SNP 4
PSČ a obec: 08901 Svidník
IČO: 00696323
Korešpondenčná adresa: SNP 4, 08901 Svidník

VLASTNÍK
Názov firmy:Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 2
PSČ a obec: 08001 Prešov
IČO: 37870475
Korešpondenčná adresa: Námestie mieru 2, 08001 Prešov

VOZIDLO
Továrenská značka: CITROEN
Typ: Jumper
VIN (číslo karosérie): VF7YA2MRA12C79297
Séria a číslo TP: TA610050
Evidenčné číslo vozidla (ŠPZ): SK-242BD
Rok výroby: 2017
Dátum prvej evidencie: 11.01.2017
Zdvihový objem valcov: 1997 cm3
Výkon motora: 96 kW
Celková hmotnosť: 3000 kg
Farba: Strieborná metalíza
Druh paliva: nafta
Počet miest na sedenie: 9

Počet dverí: 4
Druh vozidla: Osobný automobil (M1)
Spôsob použitia vozidla: Bežné použitie
Druh karosérie: iné
Stav počítadla km: 4520 km
Zabezpečenie: imobilizér,

ÚDAJE O POISTENÍ
Začiatok poistenia: 01.02.2018 16:08
Poistenie na dobu: neurčitú
Balík poistenia: Komfort
Spoluúčasť: 5%, min. 150 €
Základné ročné poistné: 761,52 €

Údaje pre výpočet poistného

Koeficient

Xenóny: Nie

1,00

Disky z ľahkých zliatin: Áno

1,07

Kožené čalúnenie: Nie

1,00

Palivo: nafta

1,15

Spoluúčasť

1,00

Vek vozidla

1,00

Územná lokalita

0,70

Vek poistníka/právnická osoba

1,10

Trieda bonusu:

0,62

Spôsob platby poistného: bankový prevod
Frekvencia platby poistného: ročne

0,9000

Zľava za PZP u poisťovateľa a Partnerská zľava:

1,00

Zľava za dieťa do 15 rokov 2000-11-30

1,00

Obchodná zľava

0,90

Celkové ročné poistné

362,28 €

Splátka poistného

362,28 €

Splatnosť prvého poistného (najneskôr): 01.02.2018
Splatnosť následného poistného: 01.02 príslušného kalendárneho roka
Číslo účtu poisťovateľa: IBAN: SK8552000000000013349121, SWIFT (BIC): OTPVSKBX
Variabilný symbol: 9101698844
Konštantný symbol: 3558

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Toto poistenie upravujú príslušné ustanovenia všeobecných poistných podmienok pre poistenie Bezpečná jazda
(ďalej len „VPP”) a zmluvné dojednania k poisteniu Bezpečná jazda dojednané na diaľku. Uvedené VPP tvoria
súčasť poistnej zmluvy. Súčasťou poistnej zmluvy je aj záznam o vykonaní obhliadky vozidla v čase uzavretia
zmluvy. V zmysle § 800 Občianského zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistník alebo
poisťovateľ do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím
poistenie zanikne.

VYHLÁSENIE
Poistník/poistený zaplatením poistného uvedeného v návrhu poistnej zmluvy vyhlasuje, že:
a) bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s VPP, ktoré s poistnou zmluvou prevzal
b) bol poučený o svojich právach pri spracovaní osobných údajov, o podmienkach a rozsahu ich spracúvania, o
skutočnostiach podľa § 10 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. a že svoje identifikačné údaje, ktoré poskytla/poskytol sa
zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné.
c) súhlasí, aby poisťovateľ v rámci svojej činnosti v poisťovníctve spracúval ich osobné údaje poskytnuté pre účely
poistnej zmluvy podľa zákona č. 122/2013 Z. z. ako aj s ich sprístupnením tretím osobám a s ich spracúvaním
tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Poistník/poistený je
oprávnený uplatniť si práva dotknutej osoby podľa § 28 až 30 zákona č. 122/2013 Z. z.
d) bol poučený o svojich právach pri spracovaní osobných údajov, o podmienkach a rozsahu ich spracúvania, o
skutočnostiach podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. a že svoje identifikačné údaje, ktoré poskytol, sa zhodujú
so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné.
e) v prípade, ak sú v tejto poistnej zmluve uvedené osobné údaje inej osoby, má od tejto osoby súhlas na uvedenie
jej osobných údajov pre potreby poisťovateľa a na udelenie súhlasu na ich spracúvanie, a to na dobu nevyhnutne
potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu.
f) nesúhlasí aby mu poisťovateľ zasielal informácie súvisiace s činnosťou a aktivitami poisťovateľa vo forme
informačných letákov, e-mailov;
g) nesúhlasí aby ho poisťovateľ priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov poistenia, ktorí sú v zmluvnom
vzťahu s poisťovateľom, kontaktoval osobne, telefonicky alebo e-mailom za účelom predloženia ponuky poistenia,
resp. za účelom marketingu;
h) nesúhlasí aby poisťovateľ poskytol jeho osobné údaje sprostredkovateľom poistenia, ktorí sú v zmluvnom vzťahu
s poisťovateľom, na účely marketingu, prevencie a intervencie;
i) nesúhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov členom bankovej skupiny OTP a členom skupiny Groupama
pre účely priameho a nepriameho marketingu, jednotnej evidencie klientov a nadviazania obchodných kontaktov
členmi skupiny OTP, skupiny Groupama ako aj sprostredkovateľmi poistenia, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s
poisťovateľom, ďalej na preventívne a intervenčné účely ako aj za účelom priameho marketingu.
j) stav vozidla vo všetkom zodpovedá skutočnostiam uvedenej v poistnej zmluve.
k) v čase uzatvárania poistnej zmluvy nemá k dispozícii iné kľúče, elektronické karty alebo diaľkový ovládač od

vozidla alebo k zabezpečovacím zariadeniam okrem tých, ktoré boli preukázané pri obhliadke motorového vozidla.
l) čestne vyhlasuje, že počas predchádzajúcich 5 rokov nespôsobil žiadnu zavinenú škodovú udalosť, na ktorej by
mal vinu alebo spoluvinu a z ktorej by vyplývala povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.

Vyhlásenie dojednávateľa:
Vyhlasujem, že som vykonal identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie v zmysle § 7 a 8 zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu. Zároveň dojednávateľ potvrdzuje, že:
a) vozidlo osobne prehliadol a potvrdzuje, že je v nepoškodenom a prevádzkyschopnom stave;
b) skontroloval údaje o vozidle podľa osvedčenia o vozidle, zabezpečenie a funkčnosť zabezpečovacích zariadení
proti odcudzeniu vozidla.

ÚDAJE O SPROSTREDKOVATEĽOVI
Finportal a.s.
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 917 535 773
najpoistenie@najpoistenie.sk
Získateľské číslo: 50270
V Bratislave, dňa 29.01.2018 o 14:01:11
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