
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA

POISTNÍK
Obchodné meno:

BEZPEČNOSTNÁ VÝBAVA VOZIDLA

DRŽITEĽ VOZIDLA

OBEC PRIEKOPA

Poisťovateľ:

Adresa/Sídlo firmy:

Telefónne číslo:

PRIEKOPA 100, Priekopa, 07261

+421905981166

OBEC PRIEKOPA

PRIEKOPA 100, Priekopa, 07261

E-mail: ocupriekopa@lekosonline.sk

Korešp. adresa:

Číslo dokladu:

+421905981166

ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 444/B, IČO 31325416
Poštová adresa: P.O.Box 815 63, 815 63 Bratislava
Infolinka ČSOB Poisťovňa: 0850 111 303, E-mail: infolinka@csob.sk, www.csob.sk

7013497780Návrh poistnej zmluvy č.:

Adresa/Sídlo firmy:

Telefónne číslo:

Číslo dokladu:

0 0 3 2 5 6 8 6

63 820 5 60

ÚDAJE O REGISTROVANOM VOZIDLE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Bežná prevádzka

Právnická osoba (IČO)

Právnická osoba (IČO)

E-mail: ocupriekopa@lekosonline.sk

Spôsob použitia:Značka: ŠKODA

VIN:

Rok výroby: 2001

TMBPB16Y223343633

Druh vozidla: Osobné M1 do 3,5 T

Obchodný názov: Fabia

Evidenčné číslo: SO545AT

Číslo osvedčenia o evidencii (TP): PD292691

Výkon motora: 50 kW Zdvihový objem: 1397 cm3 Najv. príp. hmotnosť: 1580 kg

Číslo existujúcej zmluvy v ČSOB:

Systém núdzového brzdenia Parkovací asistent / parkovacie senzory

Vozidlo s pravostranným riadením

IČO:

IČO:

Obchodné meno:

90010780
Získateľské číslo 1: Získateľské číslo 2:

info@klik.sk
E-mail získateľa:

0850777770
Tel. číslo získateľa:
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POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA

PLATENIE POISTNÉHO

        Ročne             Polročne            Štvrťročne

ÚDAJE O POISTENÍ

PRIPOISTENIA

ZĽAVY

Pripoistenie skiel vozidla

Spoluúčasť Limit poistného plnenia Poistné za pripoistenie

0 € 0,00 € 0,00 €
Pripoistenie pre prípad živelnej udalosti 0 € 0,00 € 0,00 €
Pripoistenie pre prípad stretu vozidla so zverou 0 € 0,00 € 0,00 €
Pripoistenie krádeže vozidla

Pripoistenie Asistenčnej služby
0 €

0 €  príloha č.1 k AS

0,00 € 0,00 €

0,00 €

Obchodná zľava 30 %

Zľava za iný produkt ČSOB FS 5 %

Zľava za bezpečnostnú výbavu vozidla 2 %

Dátum uzatvorenia poistenia Poistenie sa uzatvára na dobu
neurčitú

Dátum začiatku poistenia
27.05.202228.02.2022

Poistné obdobie: 12 mesiacov Bonus/Malus za bezškodový priebeh: 1 %

Limit poistného plnenia: Štandard (6,07 mil. EUR/ 2 mil. EUR)

Ročné poistné (vrátane pripoistení):

Splátka poistného (vrátane pripoistení):

Ročné poistné za riziko PZP (vrátane zliav):

Forma platenia:

Frekvencia

Z účtu82,49 €

82,49 €

82,49 €

POZNÁMKY

Číslo účtu pre platbu: SK65 7500 0000 0002 5501 2943

Variabilný symbol: 7013497780

- Štandard

Daň z poistenia:

Ročné poistné bez dane z poistenia: 82,49 €

0,00 €
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POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA

ZÁVEREČNÉ PREHLÁSENIA POISTNÍKA

▪ si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť,

▪  mu bol  pred uzatvorením poistnej  zmluvy predložený informačný dokument  o  poistnom produkte v  zmysle platného zákona o
finančnom sprostredkovaní  a  finančnom poradenstve,

▪ bol oboznámený s tým, že asistenčné služby, ktorých rozsah je uvedený v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v článku 4, sú súčasťou poistenia a nie je ich možné kúpiť osobitne,

▪  bol  oboznámený  a  súhlasí  s  obsahom  tejto  poistnej  zmluvy  resp.  Návrhom  poistnej  zmluvy  (ďalej  tiež  len  „Návrh“),  so
Všeobecnými  poistnými  podmienkami  pre  poistenie  zodpovednosti  za  škodu  spôsobenú  prevádzkou  motorového  vozidla,
Zmluvnými  dojednaniami  pre  poistenie  zodpovednosti  za  škodu  spôsobenú  prevádzkou  motorového  vozidla,  Prílohou  č.  1  k
poistnej zmluve – Asistenčné služby ŠTANDARD a PREMIUM a s Osobitnými poistnými podmienkami doplnkového pripoistenia k
povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti  za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a potvrdzuje,  že mu bolo
vydané tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej  nehode (tzv.  Správa o nehode),

▪  všetky  údaje  vrátane  osobných  údajov  a  odpovedí  na  písomné  otázky  poisťovateľa  uvedené  v  tomto  Návrhu  týkajúce  sa
poistenia  sú  pravdivé  a  úplné,  a  berie  na  vedomie,  že  na  základe  odpovedí  na  otázky  týkajúcich  sa  dojednávaného  poistenia
vykonáva  poisťovateľ  ocenenie  poisťovaného  rizika  a  rozhoduje  o  prijatí  poistenia,

▪  si  je  vedomý, že poistná zmluva je uzavretá prijatím Návrhu poistnej  zmluvy,  t.  j.  zaplatením poistného v lehote najneskôr do
24.00 hodiny dňa, ktorý bezprostredne predchádza dňu uvedeného v Návrhu ako začiatok poistenia. V takomto prípade začiatok
poistenia  nastane  nultou  hodinou  stredoeurópskeho  času  dňa  uvedeného  v  Návrhu  ako  začiatok  poistenia  a  koniec  poistenia
nastane najneskôr o 24.00 hodine stredoeurópskeho času dňa uvedeného v Návrhu ako koniec poistenia,  pokiaľ  nie je  poistná
zmluva uzavretá  na  dobu neurčitú.  Pokiaľ  sa  poistenie  dojednáva s  okamžitou  platnosťou,  deň dojednania  Návrhu je  zhodný s
dňom zaslania Návrhu na emailovú/ poštovú adresu poistníka a prijatie Návrhu zaplatením poistného musí byť v lehote najneskôr
do 24.00 hodiny dňa uvedeného v Návrhu ako začiatok poistenia. Poistné sa považuje za uhradené dňom jeho pripísania na účet
ČSOB Poisťovne, a.s.. Ak platba poistného nebude zrealizovaná a pripísaná na účet poisťovateľa, potom zaniká platnosť Návrhu
poistnej zmluvy a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na základe tohto Návrhu poistnej
zmluvy nevznikne,

Prijatím tohto Návrhu poistnej zmluvy, teda zaplatením poistného, poistník potvrdzuje, že:
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POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Po zaplatení prvej splátky poistného, vo výške uvedenej v Návrhu poistnej zmluvy, Vám ČSOB Poisťovňa, a.s. zašle Akceptačný
list spolu so zelenou kartou ako potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy PZP.

Martin Daller
predseda predstavenstva člen predstavenstva

Vladimír Šošovička
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