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Union Poist'ovňa, a.s. Vám zasiela tento návrh poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistenízodpovednostiza
škodu spósobenú prevádzkou motorového vozidla.

polsrNíx:
obchodné meno: obec Bohdanovce
lČo: 00323985 DlČi 2021235832
Adresa sídla firmy: Bohdanovce 142,04416 Bohdanovce
e-mail : bohdanovcemt@azet.sk

VLASTNiK:
obchodné meno: obec Bohdanovce
lčo: 00323985 DlČ 2021235832
Adresa sídla firmy: Bohdanovce 142,04416 Bohdanovce
Vlastník motorového vozidla je platcom DPH: Nie

DRŽITEť:
obchodné meno: obec Bohdanovce
tČo: ooezoges DlČ: 2021235832
Adresa sídla firmy: Bohdanovce 142,04416 Bohdanovce

Poistený pre jednotlivé poistné krytia
dojednaniach.

PREDMET PolsTENlA
MoToRoVÉ vozlo1_o
EČV
Druh vozidla
Druh paliva
prevodovka
Znaóka, typ, preveden ie
Rok qýroby
Číslo karosérie (VlN)
Druh použitia vozidla
vek vozidla
Okres evidencie poisteného motorového vozidla Košice okolie
Objem valcov 1390 cm3Výkon 55 kW

Po§TNÁ DoBA / PolsTNÉ
Zaéiatok poistenia
Posledný deň lehoty na prijatie tohto návrhu
poistné obdobie
Ročné poistné s daňou zaPZP
Roěné poistné s daňou za Asistenčné služby
Výška bonusu
Roěné poistné s daňou za poistné obdobie po
uplatnení bonusu pred zl'avami
Výška zliav spolu
Výsledné roěné poistné s daňou po uplatnení zliav

je uvedený vo všeobecných poistných podmienkach a osobitných

Ks082BK
Osobné a l'ahké úžitkové vozidládo 3500 kg
benzín
automat - 4 stupňová
SEAT, lbiza
2004
vsszzz6Lz4R195864
Bežná prevádzka
16

12,02,2021 na dobu neurčitú
27,02,2021
1 rok
121,68 EUR
1,56 EUR
-10,00 %

,t71,11EUR

28,00 o/o

123,24EUR
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Frekvencia platenia poistného ročne
Splatnost' poistného v prvom poistnom období 27.02.2021
Splatnosť poistného v d'alších poistných obdobiach 12,2. príslušného kalendárneho roka
Sp|átka poistného s daňou 123,24 EUR

Daň z poistenia vo výŠke 0% pre povinné zmluvné poistenie a 8o/o pre ostatné dojednané riziká bola aplikovaná
v zmYsle zákona Č, 21312018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektoných zákonov účinného
od 1.1 .2019,

DOJEDNANÝ ROZSAH POISTENIA
Typ poistenia:PZP - Optimum
Povinné zmluvné Poistenie zodpovednosti za škodu spósobenú prevádzkou motorového vozidla
Predmet poistenia: ŠkoOa na zdravi Poistná sůma: 5 30O O00,0O EUR
Predmet poistenia: Škoda na majetku Poistná suma: 1 100 oo0,00 EUR
Uplatnený bonus: -10,00 o/o

Doplnkové poistenie asistenčnej služby
Typ asistencie: KLASlK

Pre toto Poistenie Platia Ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre povinné zm|uvné
Poistenie zodPovednosti za Škodu spósobenú prevádzkou motorového vozidla Vpppzpostg, bso'nitné dojednania
pre doplnkové poistenie asistenčnej služby oDpAsos19 a poistná zmluva.

PLATNOSŤ PO|STNEJ ZMLUVY
Poistná zmluva je uzavretá na základe prijatia návrhu poisťovatel'a poistníkom, pričom poistenie vzniká pripísaním
Prvého Poistného/Prvej sPlátky poistného na účet poistbvatel'a, najneskór v posíedný deň lehoty na |rilátie návrhu
Poistnej zmluvY. Ak_Prvé roČné poistné/prvá splátka poistného neóude pripíŠaná na účet poistbvateia najneskórv
Posledný deň lehoty na prijatie návrhu, zaniká uplynutím tohto dňa j'eho.platnosť. pokial, bude prvé ročné
Poistné/Prvá sPlátka Poistného pripísaná na účet poistbvatel'a najneskór Ú post'eoný deň lehoty n" |ii;áti" návrhu,
Poistenie sa vzťahuj9 j na dobu pred pripísaním prvého ročňého poistného/pŇej splátky'poisineno na účet
Poisťovatel'a, tj. na dobu odo dňa, ktoný je uvedený v návrhu poistnej zmluvý ako Žačiaíoť poistenia do dňa
Pripísania prvého roČného poistného/prvej splátky poistného na účet poisťóvatel,a.'

povltl tvosTl PolsTN ÍKA/PolsTEnÉno
Poistbvatel' vYdá Poistníkovi,Po vyplnení formulárapre vystavenie návrhu poistnej zmluvy dočasnú zelenú kartu,
ktorej Platnosť zaniká dňom doruČenia potvrdenia o PZP (á'alej len "zelená kárta"; p-oistnítďvi, najneskór však dňom
uvedeným v doČasnej zelenej karte. V prípade, ak poistbváteť vyplatí poistné plnenie, ate nóoo;oe k platnému
uzavretiu tejto Poistnej zmluvy (poistník nezaplatí poisťovate|'ovi pŇé roeňe poistn'é/prvú splátku poÉinéno v lehote
sPlatnosti), bude poistený povinný nahradiť poisťovatel'ovitakto zaplatené poistne plňenie.

BONUS/MALUS
Poisťovatel'v zmYsle Č1.7 VPPPZPO519 pridelil poistníkovi pre prvé poistné obdobie Bonus _1o,oo oÁ, ato
vzhl'adom na PoČet škodových udalostí za posledné 2 roky preci zači'atkom poistenia.

ZÁNIK PO|STNEJ ZMLUVY PRE NEPLATENlE
Okrem zánikov Poistenia, ktoré sÚ uvedené v č1.4, VPPPZPOS19, sa dojednáva, že poistná zmluva zanikne, akpoistné nebolo zaplatené do 45 kalendárnych dní od dátumu jeho splatnosti.
Ak bolo dohodnuté Platenie poistného v splátkach, lehota na zánik poistnej zmluvy sa počíta od dátumu splatnostiposlednej splátky poistného.

zÁvrnečnÉ oo.1eonAN!A
1. Práva a Povinnosti Poisteného, poistníka a poistbvatel'a sú upravené vo Všeobecných poistných podmienkach

Pre Povinné zmluvné Poistenie zodpovednosti za škodu spósobenú prevácízkoŮ moioroveho vozidla
VPPPZPO51 9 a osobitných dojednaniach,

2. Poistník zaplatením prvého ročného poistného/prvej splátky poistného potvrdzuje, že:



lll ,19 
/ 583

a. všetky poistbvané veci sú v nepoškodenom a dobrom stave,
b. všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
c. vyššie uvedené motorové vozidlo je technicky spósobilé na prevádzku,
d. vyŠŠie uvedené motorové vozidlo nebude používané na iné účely ako je uvedené v tomto návrhu poistnej

zmluvy,
e. mu bolizaslané spolu s návrhom poistnejzmluvy:

- vyššie uvedené poistné podmienky a osobitné dojednania,- lnformačný dokument o poistnom produkte - PZP,- Tlaěivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode,- Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu,- lnformácie pre spotrebitel'a pred uzatvorením poistnejzmluvy na dial'ku.
3. Poistník, Poistený alebo oprávnená osoba podávajú sťažnosti na správnost' a kvalitu služieb poist,ovatel,a

PÍsomnou formou prostredníctvom poŠty, osobne na ktoromkolVek jeho pracovisku alebo elektronicky (staznosti-
uP@union,sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na www.union.sk). o výrsledku
vybavenia sťaŽnosti bude osoba podávajúca sťažnosť informovaná listom do 30 oni ooo oRa prilatia sťážnosti.
V odÓvodnených prípadoch, je možné lehotu na prešetrenie a vybavenie sťažnosti predÍžiť, nie však na viac ako
60 kalendárnych dní; o dóvodoch neskoršieho vybavenia sťažnosti bude osoba podávajrica sťažnosť písomne
informovaná, Viac informácií o spósobe vybavovania sťažnostíje uvedených na https:iiwww,union.s]ďkontaktnv-
formular'Akpoistník,poistenýalebooprávnenáosobaniejespokojnást.1im
sťaŽnosť, alebo ak nedostal odpoved' do 30 dní od jej podania a jedná sa o spotrebitel'a, má právo podať návrh
na alternatívne rieŠenie sPoru subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporovje aj Slovenská asociácia poist'ovní (wrnnv.poistovaciombudsman.sk, email:
qmbudsman@poisto}raciombudsman,sk). Kompletný zoznam subjektov alternatí,lneho riešenia sporov je
dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www,mhsr.sk.

V Bratislave, dňa: 30,10,2020

o tel.:08501l1 211 o www.union.sk ťlen skupiny Achmea


