
300 3009007283
Číslo návrhu poistnej zmluvy

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY „AUTOMAT”

POISŤOVŇA KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 585 441
DIČ: 2020527300
IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny pre DPH.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu BA I., odd: Sa, vložka 79/B

Zástupca poisťovne
Tomáš Šujanský
2527080229
AG 150 / K 153

POISTNÍK
DRŽITEĽ

VLASTNÍK

Názov spoločnosti
Porubské služby, s.r.o.

IČO
52886191

Platca DPH
Nie

Sídlo spoločnosti – ulica, č. d.
Hlavná 136/159

PSČ
01314

Mesto
Kamenná Poruba

Číslo účtu v tvare IBAN

Telefón
+421911281073

E-mail
porubskesluzby@gmail.com

Dojednávateľ
Ing. Pavol Sandanus

VŠEOBECNÉ ÚDAJE
O ZMLUVE

Začiatok poistenia
12.08.2022 08:49

Koniec poistenia
Na neurčito

Periodicita platenia poistného
Ročne

Druh platby
KZ (bezhotovostne s avízom)

VOZIDLO EČV (ŠPZ) VIN číslo karosérie
ZFA25000002V30410

Značka a model vozidla
FIAT, DUCATO

Dátum výroby
19.07.2022

Séria a číslo TP
NB782374

Špecifikácia vozidla
A - osobný automobil

EČV pridelené dňa Ide o motorové vozidlo
staršie (ojazdené)

Typ motora
46349131

Počet najazdených km
0

Zdvihový objem
2 184 cm³

Výkon motora
103 kW

Celková hmotnosť
3 300 kg

Počet miest
9

Druh paliva
Nafta

Farba
Biela

Je autopredajca
NIE

Autopredajca
SERV_11215

ZÁKLADNÉ
POISTENIE KASKO

Nebonusované havarijné poistenie

Typ vozidla
Osobné automobily a dodávky

Nová cena vozidla
33 240 EUR

Poistná suma
33 240 EUR

Riziko
Havarijné poistenie s krádežou

Riziková skupina
Skupina IV.

Spoluúčasť
5%, minimálne 150 EUR

 Ročné poistné 589,89 EUR
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POVINNÉ
PRIPOISTENIE PZP

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA (ĎALEJ LEN "PZP")

Variant
EuroPartner

Skupina
SB3B. Os.,dodáv.špec.malý NA 1900-2500 ccm

Počet škôd za posledných 36 mesiacov
0

Verejné prísľuby zahrnuté na zmluve
NIE

Poistné riziká  Limit plnenia

Škoda na zdraví, alebo usmrtením 5 240 000,00 EUR

Vecná škoda, ušlý zisk a právne zastúpenie 2 050 000,00 EUR

 Ročné poistné 185,66 EUR

VOLITEĽNÉ
PRIPOISTENIA

Poistné riziká Poistná suma Poistné

1. Kooperativa Meteo AKCIA 0,00 EUR

2. Asistenčné služby Global Assistance 12,00 EUR

3. Pripoistenie Batožina 800 EUR 1,00 EUR

Spoluúčasť
Bez spoluúčasti

4. Pripoistenie Čelného skla 150 EUR 40,00 EUR

Spoluúčasť
Bez spoluúčasti

5.
Pripoistenie Osôb prepravovaných vozidlom

TN 1 1 400 EUR

SU 2 700 EUR
45,00 EUR

Počet poistených osôb prepravovaných vozidlom podľa počtu miest na sedenie
9

Spoluúčasť
Bez spoluúčasti

Poistná suma pre 1 osoba/1 miesto na sedenie
1 Riziko trvalé následky úrazu
2 Riziko smrť následkom úrazu

 Ročné poistné za pripoistenia (vrátane dane) 98,00 EUR

MEDZINÁRODNÁ
AUTOMOBILOVÁ

POISŤOVACIA
KARTA

Číslo Medzinárodná poisťovacia karta vydaná
NIE

Žiadam o zaslanie medzinárodnej poisťovacej karty
ÁNO

ĎALŠIE INFORMÁCIE Doterajšie PZP klienta
NIE alebo Neuvádza
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CELKOVÉ POISTNÉ Základné poistenie KASKO

Ročné poistné za Kasko (vrátane dane) 589,89 EUR

 Po zohľadnení koeficientu zliav 12,37 % a prirážky za področnú platbu 0,00 % 516,94 EUR

z toho daň z poistenia 8,00% 38,29 EUR

Ročné poistné za Kasko bez dane 478,65 EUR

Povinné pripoistenie PZP

Ročné poistné za základné poistenie PZP 185,66 EUR

 Po zohľadnení koeficientu zliav 12,37 % a prirážky za področnú platbu 0,00 % 162,70 EUR

Voliteľné pripoistenia

Ročné poistné za pripoistenia (vrátane dane) 98,00 EUR

 Po zohľadnení koeficientu zliav 12,37 % a prirážky za področnú platbu 0,00 % 85,89 EUR

z toho daň z poistenia 8,00% 6,36 EUR

Ročné poistné za pripoistenia bez dane 79,53 EUR

 Spolu ročné poistné (vrátane dane) 765,53 EUR

SÚHRN A PLATENIE
POISTNÉHO

Poistné je
splatné v
termínoch:

1. splátka
12.08.

2. splátka

3. splátka

4. splátka

 Ročné poistné (vrátane dane) 765,53 EUR

 z toho daň z poistenia 44,65 EUR

 Ročné poistné bez dane 720,88 EUR

 Dohodnutá splátka k úhrade 765,53 EUR

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za
uhradené po zaplatení poistného, vrátane dane z
poistenia.

Variabilný symbol 3009007283

Konštantný symbol 3558

BANKA IBAN účet SWIFT / BIC kód

Slovenská sporiteľňa, a.s. SK25 0900 0000 0001 7512 6457 GIBASKBX

UniCredit Bank, a. s.
Czech republic and
Slovakia, pobočka
zahraničnej banky

SK29 1111 0000 0010 2970 6001 UNCRSKBX

365.bank, a. s. SK34 6500 0000 0002 0212 0000 POBNSKBA

Všeobecná úverová
banka, a.s. SK11 0200 0000 0000 9000 4012 SUBASKBX

Prima banka Slovensko,
a.s. SK20 5600 0000 0048 0491 5001 KOMASK2X
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OSOBITNÉ
DOJEDNANIA

1. Základným poistením je havarijné poistenie (ďalej len „základné poistenie“), ktoré sa riadi Všeobecnými
poistnými podmienkami havarijného poistenia č. 960 (ďalej len "VPP č. 960").

1.1. Odchylne od článku 10 ods. 3 písm. k) VPP č. 960 sa dojednáva, že poistenie nezaniká zmenou v osobe
vlastníka, ale zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel.

1.2. Poistenie zaniká tiež zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom
kúpy prenajatej veci.

1.3. Odchylne od článku 10 ods. 3 písm. m) VPP č. 960 sa dojednáva, že poistenie zaniká prijatím
oznámenia útvarom Policajného zboru o krádeži alebo lúpeži motorového vozidla.

1.4. Poistenie zaniká tiež vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.
1.5. Podľa článku 10 ods. 3 písm. f) VPP č. 960 sa dojednáva, že po vzniku škodovej udalosti môže

poisťovateľ a poistník vypovedať poistnú zmluvu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku
škodovej udalosti poisťovni. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia
písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zanikne
uplynutím tejto lehoty.

2. Pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa riadi Všeobecnými
poistnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
č. 711/2 (ďalej len "VPP č. 711/2"), Zmluvnými dojednaniami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla č. 711 A/1 (ďalej len "ZD č. 711A/1") s vylúčením ustanovení upravujúcich
asistenčné služby článok III ods. 3 až 8, článok IV ods. 2 až 12, článok V, VI, VII, ktoré sa na poistenie
neuplatnia.

2.1. Začiatok, vznik, zmeny, doba trvania pripoistenia a poistná doba sa riadi ustanoveniami VPP č. 960 a
poistnou zmluvou. Zánik pripoistenia sa riadi ustanoveniami VPP č. 960 a poistnou zmluvou.

2.2. Zmluvné strany odchylne od článku IV ods. 11 VPP 711/2 dojednávajú pre prípad zániku pripoistenia
pre nezaplatenie poistného úpravu podľa článku 10 ods. 3 písm. d) a e) VPP č. 960. V prípade uzavretia
poistnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie dojednaním podľa
predchádzajúcej vety nie je dotknuté ustanovenie článku 9 ods. 4 VPP č. 960 o vzniku poistenia
zaplatením poistného za prvé poistné obdobie alebo prvej splátky poistného v prvom poistnom
období.

3. Pripoistenie osôb prepravovaných poisteným vozidlom, ak bolo v poistnej zmluve dojednané sa riadi VPP
č. 960, Všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie č. 809 (ďalej len "VPP č. 809") a poistnou
zmluvou. Začiatok pripoistenia sa riadi poistnou zmluvou. Poistné obdobie, doba pripoistenia a zánik
pripoistenia sa riadi úpravou základného poistenia podľa VPP č. 960.

4. Pripoistenie asistenčných služieb, ak bolo také pripoistenie v poistnej zmluve dojednané, sa riadi VPP č. 960,
Osobitnými podmienkami pre pripoistenie asistenčných služieb č. 2021 (ďalej len "OPP č. 2021") a poistnou
zmluvou.

ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIA

1. Poistná zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie vzniká podľa ustanovení
uvedených v článku 9 ods. 3 až 5 VPP č. 960. Ak nebude poistné alebo splátka poistného uhradené do
19.08.2022 24:00h, platnosť predloženého návrhu poistnej zmluvy zanikne a úhrada poistného po tejto lehote
nemá vplyv na vznik poistenia.

2. Poistenie môže podľa § 800 odst. 2 Občianskeho zákonníka vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov
od uzatvorenia poistenia.

3. Poistník potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v návrhu poistnej zmluvy a v dotazníku zodpovedajú skutočnosti
a berie na vedomie, že je povinný v priebehu doby trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť
poisťovni prípadné zmeny.

4. Poisťovňa je podľa zákona č. 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oprávnená pri uzatváraní poistnej zmluvy v neživotnom poistení požadovať
preukázanie totožnosti klienta a klient je povinný takejto žiadosti vyhovieť.

5. Poistník je povinný v prípade svojho súhlasu s obdržaným návrhom poistnej zmluvy na diaľku sa bezokladne
objednať telefonicky na tel. č. +421 907 850 400 alebo +421 (0)41 509 4611, alebo elektronicky
prostredníctvom systému poisťovne určeného pre dojednanie poistnej zmluvy na vykonanie vstupnej
obhliadky poisteného vozidla. Poistník je oprávnený vykonať vstupnú obhliadku poisteného vozidla
samostatne alebo aj prostredníctvom finančného sprostredkovateľa, ktorý dojednal poistnú zmluvu. V prípade,
ak bude vstupná obhliadka vykonaná finančným sprostredkovateľom alebo samotným poistníkom, potom je
osoba vykonávajúca vstupnú obhliadku povinná postupovať podľa Prílohy: Pokyn na vykonanie vstupnej
obhliadky pre účely havarijného poistenia. V prípade, ak nastane poistná udalosť v čase, kedy nie je
predpísaným spôsobom vykonaná vstupná obhliadka vozidla, podieľa sa poistený na poistnom plnení
spoluúčasťou 30%, min. 500,- EUR, t. j. vo výške 30% poistného plnenia, najmenej však 500,- EUR.

6. Poistník a poistený je povinný postupovať podľa pokynov poisťovne v prípade vzniku škody na poistenom
vozidle, nahlásiť vznik škody telefonicky na tel. č. +421 257 299 999, prípadne elektronickou poštou
(e-mailom) likvidaciaNP@koop.sk a v prípade PZP, ak škoda vznikla v zahraničí a poistený z PZP spôsobil škodu
zahraničnému účastníkovi cestnej premávky na emailovú adresu greencard@koop.sk a v prípade škody z
predlženej záruky na emailovú adresu likvidacia@koop.sk.
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PRÍLOHY Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky (VPP),
Zmluvné dojednania (ZD) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (ďalej len „Poistné podmienky“).

Súčasťou poistnej zmluvy sú aj nasledovné prílohy:
1. ePoukaz
2. Asistenčná a medzinárodná automobilová poisťovacia karta
3. KOOP_PZP_VPP
4. VPP pre havarijné poistenie č. 960
5. VPP pre úrazové poistenie č. 809
6. OPP pre pripoistenie asistenčných služieb č. 2021
7. Pokyn na vykonanie vstupnej obhliadky pre účely havarijného poistenia - produkt 300
8. Príloha č. 1 k OPP č. 2021
9. ZD 711A-1
10. Technický preukaz
11. Faktúra za MV
12. Záznam o dopravnej nehode
13. IPID pre produkt 300. AutoMat, číslo 300_20220715_1
14. Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku - 300. AutoMat

DOTAZNÍK PRE PZP
A KASKO

1. Je poisťované vozidlo

1.1. Pojazdné? Áno

1.2. V dobrom technickom stave? Áno

1.3. Nepoškodené? Áno

1.4. Zabezpečené všetkými predpísanými a funkčnými zabezpečovacími zariadeniami
podľa článku 16 Všeobecných poistných podmienok havarijného poistenia č. 960?

Áno

2. Má poistník k dispozícii všetky kľúče, ovládače od vozidla? Áno

3. Bude vozidlo používané výhradne ako súkromné alebo referentské vozidlo - vozidlo
neslúži ako pracovný nástroj pri vykonávaní povolania (taxi, komerčná preprava osôb,
prenájom, požičovňa, právo prednosti v jazde, na prepravu nebezpečného nákladu,
autoškola, kuriérske a doručovacie služby)?

Áno

4. Prehlasujem, že som si vedomý, že v prípade zmeny v okolnostiach uvedených v otázke č.
3 som povinný o zmene bez zbytočného odkladu informovať poisťovňu.

Áno

5. Je k poistnej zmluve doložený nadobúdací doklad o nadobudnutí vozidla súčasným
držiteľom / vlastníkom vozidla?

Áno

6. Bola poistníkom alebo držiteľom poisťovaného vozidla za uplynulých 36 mesiacov týmto
poisťovaným vozidlom spôsobená poistná udalosť v PZP?

Nie

7. Je poisťované vozidlo zaradené v kategórii M1 alebo N1 (osobné alebo dodávkové vozidlo
do 3,5 tony) podľa prideleného osvedčenia o evidencii?

Áno

8. Je poistná hodnota vozidla (cena vozidla ako nového vrátane doplnkovej výbavy a vrátane
DPH) do 150.000,- EUR?

Áno

PREHLÁSENIA A
SÚHLASY

1. Poistník prehlasuje a zaplatením poistného potvrdzuje, že:

a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený
s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu
o poistnom produkte (ďalej len „IPID“) a Informácií pre spotrebiteľa pred uzavretím poistnej zmluvy na
diaľku (ďalej len „Informácie“),

b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto
poistnou zmluvou a ktoré mu boli pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy na základe ustanovenia § 788
ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov oznámené, poslané
e-mailom na adresu porubskesluzby@gmail.com a sprístupnené na webovom sídle poisťovne
www.kooperativa.sk v sekcii Poistenie auta pod názvom AutoMat) vo formáte pdf, s možnosťou jeho
následného stiahnutia alebo tlače,

c) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa poistnej zmluvy a
je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni
všetky prípadné zmeny v týchto údajoch,

d) poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané k svojmu
účelu. Ďalej prehlasuje, že poistné sumy uvedené v poistnej zmluve zodpovedajú hodnote poisťovaných
vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované,
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e) podľa § 6 zákona č. 266/2005 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“) súhlasí so začatím
poskytovania finančnej služby odo dňa označeného v tejto poistnej zmluve ako začiatok poistenia.

2. V prípade, ak poistník a poistený nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje a zaplatením poistného potvrdzuje,
že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto
poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

3. Poisťovňa informuje poistníka a poisteného, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník a poistený
prehlasujú, že sa oboznámili s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane
informácií o jeho právach. Zároveň berú na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné
nájsť aj na webovej stránke poisťovne www.kooperativa.sk v časti Ochrana osobných údajov.

Miesto uzavretia poistenia
V Žiline

Dátum uzavretia poistenia
12.08.2022 Ing. Vladimír Bakeš

predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Mag. iur. Patrick Skyba
člen predstavenstva
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