
KOMUNÁLNA ;.
POISŤOVŇA '

POISTNÁ ZMLUVA
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ

PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
VIENNA INSURANCE GROUP

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, zákona o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecné poistné podmienky pre'
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť tejto poistnej zmluvy.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členomskupinyregistrovanejpreDPH, zapísanáv Obchodnomregistri
OkresnéhosúduBratislaval, oddiel:Sa,vložkaČ. 3345/8 (ďalejlen.poistovateí")

I-----~;;l~~~;j~í~------II (vpište číslo z[sk,~era)

číslo návrhu PZ: lL.l_0_7_0 S:_: __·:;:_7_'; _L_' ;_0_';_/ _J ~~~~~~~:~~oL. J I J Ei7tJC'(ŕN'/f .J
Stredisko r /(/0 I

------'

Obch. miesto iA?tl .
A. Poistník (akje poistenýodlišnýodpoistníka,údajeo poistenomsúuvedenév prílohe)

B. Vlastník (vyplňtevtedy,keďje odlišnýodpoistníka) ~í~~né C J IČO C----------J Titul C=J
Priezvisko / I ----- I Meno l' --1
Názov firmy L . -..-J L__. __...J
Ulica r---------------------.-. --------..---....---J ?!ientačné PSČ ----·--1

L . . .__. . .. číslo l .. ...__.....J

Obec [ ...--------- ..--- ...----.--------- ...-=-_~=:====~]Telefón L~~=~..=~~=_==~_----~_~_=~~~~=~~~=J
C. Držitel' (vyplňtevtedy,ked'je odlišnýodpoistníka) ~í~~oné! _~IČO [----------·---1 Titul í--=:=-.J
N

Pr!eZViSf,kO/ IL .----------...... ] Meno r--------------~---..----l
azov Irmy l...-, .. _

Ulica [ , =- .__.~ .. ..=J ~í:~ontačné [=-:==~PSČ I------~_~_~_=.]
Obec Telefón

D. Vozidlo Séria a Č. TP / 'l J Ev. č, / I I Rok Druh ~l
č, osvedč. o evidencii L_________ ŠPZ L.____ ~ výroby =-.:..---=~ vozidla ~!..J

!~~~~a '-1 -,h-"i-ť'O)/;:J J Typ I i;ZI.;;-._- _
~IN / č. karosérie /1 7 f2-, J L', r t {1., ,f.' ŕJ »o I Výkon I ef,} j. Objem 3 r--43qC;-j
c. podvozka I IlD-lC rt (..LC 'ft ľ7 J. .__ ......J motora (kW) . __ valcov (cm) L J
Farba Uc?.?>p#/ -------.------ ..-------_ _J ~~~:~~ena LJ:_J ~~~~;!ť (k9)/640



E. Poistné krytie
s limitom

GARANT PLUS lZ) poistného krytia

Škody na zdraví a pri úmrtí

\ EUROGARANT O s limitom II Pripoistenie rozšírených asistenčných služieb
PLUS poistného krytia (RAS)

5 000 000 EUR Škody na zdraví a pri úmrtí 5 000 000 EUR O ŠPEGIÁL PLUS O Bez pripoistenia
rozšírených
asistenčných
služieb1 000 000 EUR Škody na majetku a ušlom zisku 2 000 000 EUR O OPTIMUM PLUSŠkody na majetku a ušlom zisku

F. Doba platnosO poistenia
Začiatok I - -
poistenia dňa je.!J - rfl{J4!J Od (hod:min) 1__ -,

Koniec I
poistenia dňa _

Poistenie na _ .t.,.
neurčitú ~

G. Platenie poistného, poistné RO sO zO

Poistná
trieda

SA1 SA2 SA3 SB1 SB2aSB2bSB3aSB3b SB4 SG SD SE SF SG1 SG2 SH SI SJ1 SJ2 SK1 SK2 SL11 SL12 s.z
000000000000000000DOO~

fVl Zloženka /
Forma I6J Vklad. lístok
platenia O Príkaz

k úhrade
Zl'ava za I
spôsob platby _
Ročné / Jedno- r-i-0--11--'
razové poistné ~ -l +

Peňažný ústav pOisfovate"a:
SLSP, a.s. = IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIG): GIBASKBX
Prima banka Slovensko, a.s. = IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIG): KOMASK2X
Tatra banka, a.s. = IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIG): TATRSKBX
Poistné je bežné alebo jednorazové a je splatné prvého dňa poistného obdobia, ktorého začiatok sa zhoduje s dňom začiatku poistenia. Ak bolo dojeGía1i
platenie bežného poistného v polročných alebo štvrťročných splátkach, následná polročná alebo štvrťročná splátka poistného je splatná v deň po upfyntill
technického polroka alebo štvrťroka od dňa zhodného s dňom začiatku poistenia, alebo v deň nasledujúci po poslednom dni obdobia, za ktoré edi
uhradená predchádzajúca splátka.

Poistné D bežné
je

D Bonus Bonus % [gl ročne D štvrťročne

o jednorazové O Malus KOMBI o pol ročne U jednorazovo

Zlava za viac
poistení

= SPOLU Ročné / Jeo- r
norazové poistné 1'--__ .

Obchodná
zľava

Pripoistenie
RAS

eJe-
Iná zľava

! Splátka I J()J poistného ,'-- _

Variabilný symbol = č, návrhu poistnej ZIIIftY
Konštantný symbol = 3558

._--------------------------,!-~
~;-t.-
d
i.!'

-----------~,jt,

H. Ďalšie ustanovenia
:?i./tt/~ZHOJ

'-----~-----------------_ .._--_._-

Poistník podpisom poistnej zmluvy dáva s ú h I a s na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poistovatera na účely priameho marketir91
poisťovatel'a (najmä informácie o novinkách, akciách a zľavách, ako aj o súťažiach, poistných produktoch, poskytovaných online službách a poo.: po
dobu trvania poistného vzťahu: ~ ÁNO / O NIE. Poisťovatel' informuje poistníka, že jeho osobné údaje spracúva podla § 10 zákona č. 122/2013 ZL o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 47 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník dáva poisťovatel'ovi súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výkonu práva povínnosä,
vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy jeho osobné údaje v rozsahu podla § 47 zákona č. 8/2008 Z.z. poskytoval, sprístupňoval a cezhranične prenáša
právnickým osobám podnikajúcim v poisťovníctve, právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim služby finančného sprostredkovania a finančného
poradenstva podl'a osobitného predpisu. Poistník prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osoe-
ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 ZL
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia je možné nájsť aj na webovej stranke
poístovatela Poistník svojím podpisom potvrdzuje prevzatie Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla (technický rok) č. 705-5, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou poistnej zmluvy. Poistník prehlasuje, že uvedené údaje sú
správne a pravdivé, zaväzuje sa každú zmenu bezodkladne oznámiť písomne poistovateľovi. Poistník prehlasuje, že poistenie vyplývajúce z tejto potstnei
zmluvy nemá uzavreté s iným poisťovatel'om. V prípade, že by tak v budúcnosti vykonal, bezodkladne to oznámi poisťovatel'ovi.

Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje prevzatie prívesku Vráť ma! spolu s podmienkami vzniku nároku, aktivácie a použitia [JÁNO / -Z NIE.

číslo prívesku ILI _

Uzavretá v I ZCZJ/At'l'''::: ~====__ _

Držiteľ prehlasuje,
že dosiahol nasledovný
počet bezškodových
mesiacov:

Podpis poistníka Podpis zástupcu poisťovatel'a



VIENNA INSURANCE GROUP

,,((JJO PflC)/J;;l
Dodatok k poistnej zmluve Č. (produkt 104 - individuálne poistenie)

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
uzatvorenej vspoločnosti KOMUNÁLNA poist'ovňa, a.s. Vienna Insurance Group (d'alej len "poist'ovatel"')

OJ POist'ovatel'a:i7{'6'C!/6:(

KOMU~AlttA-.. ...
POISTOVNA •...

Dátum účinnosti zmeny: (v tvare dd.mm.rrrr)

Poistník (Meno a priezvisko/obchodné meno): :;(36:6/ !vr3!/{"G(;:'é7

Adresa / Sídlo: lt)(.~;;CI'/0- (;-1 (J~9 36·' 0:/fV'C:U0i'CC'

Rodné číslo:

VIN: 7/t'3:Jé L;6~Cj3(/L/é;593dtJ

IČO: (/{lfjj(' ri.J x6
EČV:

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach vyššie uvedenej poistnej zmluvy:

1. Čestné prehlásenie držitel'a poisteného motorového vozidla

Držitel' poisteného motorového vozidla prostredníctvom poistníka čestne prehlasuje, že počas predchádzajúcich
36 mesiacov spôsobil ako vodič akéhokol'vek MV vtabul'ke uvedený počet rozhodných udalostí, na ktorých mal vinu alebo
spoluvinu(* počet rozhodných udalostí vyznačit' v rámčeku krížikom):

Počet rozhodných udalosti Bonus - zl'ava na
za posledných 36 mesiacov poistnom v %
g] O, 1 60%

D 2 a viac 55%

2. Nové znenie čl. 17VPP 705-5:

1. Bonus (zl'ava na poistnom za bezškodový priebeh) alebo malus (prirážka k poistnému za plnenie z poistnej udalosti)
sa vzt'ahuje výhradne na poistné, prináležiace poist'ovatel'ovi za poistenie zodpovednosti v rozsahu dojednanom
poistnou zmluvou.

2. Výška zl'avy na poistnom, resp. prirážka k poistnému pri uzavieraní poistnej zmluvy sa stanovuje podl'a počtu
rozhodných udalostí počas predchádzajúcich poistení zodpovednosti poisteného.

3. Pokial' sa 'počas trvania poistenia zodpovednosti preukáže, že na základe nepravdivého vyhlásenia poistníka o
škodovom priebehu poisteného v predchádzajúcich poisteniach zodpovednosti bolo pri uzavieraní poistenia
zodpovednosti priznané nižšie poistné, má poist'ovatel' právo na doúčtovanie rozdielu na poistnom vzniknutom v
dôsledku nepravdivého vyhlásenia poistnfka za celú dobu trvania poistenia zodpovednosti.

4. Bonus sa priznáva, resp. malus sa uplatňuje tiež k výročnému dátumu poistnej zmluvy, kedy poist'ovatel' upraví
výšku poistného pre nasledujúce poistné obdobie podl'a dosiahnutého stupňa bonusu, resp. uplatneného stupňa
malusu. Dosiahnutý stupeň bonusu, resp. uplatnený stupeň malusu je závislý na počte rozhodných udalostí počas
posledných 12 mesiacov trvania poistenia zodpovednosti a takto upravené poistné je platné do konca nasledujúceho
poistného obdobia.

Počet rozhodných udalostí za Bonus - zl'ava na Stupeň Bonusuposledných 12 mesiacov poistnom v %

O 1 60% 85
2 55% 84
3 50% 83
4 40% 82
5 30% 81

6 a viac 0% S

5. Ak došlo k rozhodnej udalosti až potom, ako už poist'ovatel' stanovil poistníkovi výšku poistného na nasledujúce
poistné obdobie, má poist'ovatel' právo započítat' takúto rozhodnú udalost' do počtu rozhodných udalostí
nasledujúceho poistného obdobia.

6. Poist'ovatel' má právo nepriznat' bonus a uplatnit' malus v prípade, ak bolo za škodu, za ktorú zodpovedá poistený,
poskytnuté poistné plnenie z poistného garančného fondu v zmysle zákona Č. 381/2001 Z.z.

7. Za rozhodnú udalost' pre účely poistenia zodpovednosti je považovaná každá poistná udalost', bez ohl'adu na mieru
účasti poisteného (vyjadrujúce i prípadné zavinené konanie alebo opomenutie poisteného) na vzniknutej škode,
pokial' nie je v jednotlivých ustanoveniach zmluvných dojednaní uvedené inak.
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8. Za rozhodnú udalosť poisťovatel' nepovažuje:
a) škodovú udalosť, pri ktorej nevznikla poisťovateľovi povinnosť plniť,
b) poistnú udalosť, za ktorú poistený (alebo iná osoba) poskytol poisťovateľovi náhradu toho, čo za neho

poisťovateľ plnil, a to najdlhšie do jedného mesiaca od doručenia oznámenia poisťovateľovi o výške
poskytnutého plnenia poškodenému.

9. Bonus, resp. malus sa vzťahuje na poistenie zodpovednosti pre všetkých poistených, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dojednané inak.

10. Poisťovateľ je povinný po zániku poistenia zodpovednosti na základe písomnej žiadosti poistníka vydať poistníkovi
do 30 dní doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti. Ak poistník nesplnil povinnosť podľa čl. 5 ods. 9, čl.
6 ods. 1 písm. b) a čl. 6 ods. 4 VPP 705-7, nie je poisťovatel' do doby splnenia tejto povinnosti povinný vydať mu
doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti a vrátiť poistné podľa čl. 8 ods. 4 písm. j) VPP 705-7.

3. Nové znenie čl. 5 ods. 12 VPP 705-5:

"V prípade platenia poistného formou splátok zanikne poistenie nezaplatením zostávajúcej časti poistného do jedného
mesiaca od splatnosti poslednej dohodnutej splátky v rámci príslušného poistného obdobia, ak pre takýto prípad nebola v
poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti."

4. Nové znenie čl. 5 ods. 13 VPP 705-5:

Ustanovenie čl. 5 ods. 13 VPP 705-5 sa pre účely poistenia uzavretého touto poistnou zmluvou nepoužije.

Ostatné zmluvné dojednania poistnej zmluvy zostávajú bez zmeny.

Poistník podpisom Dodatku k poistnej zmluve potvrdzuje, že obsah Dodatku mu je známy, s jeho obsahom súhlasí a na
znak toho Dodatok podpisuje.

1.crv.-1t·',::? ,}'7 5: i;l{)'~r

V ,dňa

-----_ .... _--

--- _o. _

.......... ~ ~ .
podpis poistnlka

.......... :- ť .

podpis zástupcu poisťovateľa
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INFORMÁCIE O POISTNíKOVI A PREHLÁSENIE POISTNíKA O ZDROJOCH PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV

SekciaA. (Údaie a inform~cie v tejto sekcii totmuér« je potrebné vypísar len v prípade rokovania o molnosti uzavretia livotného poistenia.)

Priezvisko / Obchodné meno poistnika

I(_re_s_p._,,_tr_et_ej_s_tr_an_y_",_k_to_lii_j_e_zd_ro_j_om_pe_ň_az_-n_ý_Ch_p_r_os_tr_ie_d_kO_V_S_IU_Žb_y_/fi_n_an_č_n_ej_o_pe_r_áC_ie_)llrKr..:cs-tn..:cé--m..:ce--no:..:pc..:o--is--tn--ík--a'--------_IIT_tl_U_1 ....ll ~a

Vzťah medzi poistnikom a poisteným: D tá istá osoba D rodinný príslušník D zamestnávateľ O spolumajiter

(aj viacero možností súčasne) D iný vzťah ~ špecifikujte: -+ I
Trvalý pobyt I Miesto podnikania / Adresa sídla (ulica, číslo domu, mesto, PSČ) poistníka Druh / ČíSlo dokladu totožnosti Kontaktný telefón

1 ---:---- ----.JII_~-IIr-----'------,
Korešpondenčná adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ) - vyplni( v prípade, že je iná ako adresa trv. pobytu Rodné číslo I IČO Dát. narodenia/Dát. založenia PO

1 II 11'----_-----'

št. prísl. E-mail01'---------'

Názov aktuálneho zamestnávatera I Meno a priezvisko štatutára PO/FOP História predchádzajúcich 3 zamestnaní (od aktuálneho do minulosti) / Oblas( podnikania (pozícia, funkcia, odvetvie)
1- Aktuálny stav. súčasnost (názov firmy. pozícia vo firme): 2. PTedchádzajúcelbodu 1.):

(názov filmy, policia w !ilme)
3. Predchádzajúce (bodu 2.):

(názov firmy,pozicravo firme)
4. Predchädzajúce (boclu 3.):

(názovlirmy, pezícla vofirmeJ

Sekcia B. (Údaje a inform~cie v tejto sekcii formu/~ra je potrebné vypísar len v prípade z~kladnej starostlívosti o klienta, ti. v prípade ak výška poistného za kalend~rny rok > 1 000 EUR alebo jednorazové poistné> 2 500 EUR.)

IPozri Inlormácie pra klienfa/poisfníka a ínšlrukcíe pre vypísanieformulára o podmíenkachuzavrelia poisfnej zmfuvya záznamuz rokovania.) Čísla bankových účtov, ktoré môžu bY( použité

1. Ste: ta) PO / FDP O 1b) zamestnanec u 1a) O I

2. Ste v prípade PO I FDP väčšinovým majitel'om / členom štatutárneho orgánu I prokuristom? O .

3. Ste politicky exponovanou osobou? Áno O Nie O -----------------1

--------------------------~
V prípade, že ste PO / FOP, uveďte najhlavnejšiu činnosť z predmetu Vášho D Podnikám aj mimo EÚ a SR D Podnikám v rámci EÚ O Podnikám výlučne na území SR
podnikania v úradnom registri SR (napr. v obchodnom registri) Uveďte miesto najčastejšieho podnikania (názvy štátov, miest, obcO Označenie a číslo v úradnom registri

1 ---,-:- __ 11 II 1

D ~:a.1. prijem zo závislej činnosti D 4.a.2. príjem z podnikania D 4.a3. kombinácia prijmov 4.a.1. a 4.a.2.

D 4.a.4. iný príjem·špecifiku~e: -+ 1==- -==- =,.- _
O 4.b.1. prijem zo zamestnania O 4.b.2. prijem z podnikania O 4.b.3. dedičstvo O 4.bA. výnosy z predaja obch. spoločnosti

O 4.b.5. iné zdroje-špeciiku~e: -+ 1==- -==- =,.- _

D do 1 000 EUR D 1 000 EUR až 2 000 EUR O nad 2 000 EUR

II. 4.a. Čo je Vašim pravidelným zdrojom prijmu?

(aj viacero možnosti súčasne)

4.b. Údaje o zdroji majetku

(aj viacero možnosti súčasne)

5. uvedte priemernú výšku Vášho aktuálneho hrubého mesačného príjmu
(súčet všetkých prijmov) - plati len pre PO a FOP

'"

.~---------------------., ,

L ~~~_)

SekciaC.l. (Údaie v tejto sekcií vypísať len ak bola vyplsan~ Sekcia B. na tejto strane formulára.)

ZDROJEPEŇAŽNÝCHPROSTRIEDKOV/INVESTíClj / POISTNíKA ROZPISINVESTíCIE/ POISTNÉHOI NÁKLADOVA CIEN

I

Vysvetlile, prosím, starostlivo a podrobne pôvod všetkých zdrojov peňažných prostriedkov, investícií I i I Deklarujte, prosím, objektívne a pravdivo VŠETKY INVESTiČNÉ POLOŽKY/POISTNÉ/CENY zahrnuté 1

L-.:a..:cn:::á:.:kl:::ad::o:,:v..:n:::aCJ:p:.:o:::is.::.tn:.:é",k",t",or-,-ý",m:.:iz,:,a:.:b",ez-,p:.:e",čí:.:te:.,:k:.:ryt=ie:.,:f",in:.:an",č",n-"!ej:.,:o",p",er",á,,,ci.::.e",a",ko::..p",l:.:at:.:by!..::::za::..s,:,l:.:už:.:b-,-y-"p",oi.::.sl:.:·o.:.:va:.:te::I,::·a.'--.J! I do zvolenej finančno-poistnej operácie predstavujúcej ponúkanú službu poístovatera.
CHARAKTERZDROJOV POPIS/ OBJASNENIEZDROJOV DRUHINVESTíCIE NÁZOVPRODUKTU POISTNÉ

f -6í~io-b~~k~~ého-ÚČt~~- -- - - - -- - -- - - - - -- - -- - - - -- !-M~~~-;P~i~;~i~k~-~;jit;r~-ba-n-k~-ÚČ~] , l [~~~~~~~N~~~~-r~p-:~--- --- - -- r- --- - ------- ------- --- -- ------- -- -- ---- ---1- - -1-- -- -- -- ---- -- -_. _.- -- --- --- --1

:

l:,. __ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ' __ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- -_-_-_- '::, : dožitia a/alebo smrti : : : EUR:iPRii>oišŤENiÄ----- ------ -- -r-----------------------------------------1---1--------- --- ---- ------- -- -----1
i k základnému poisteniu: iii i
j! ! ! i
:: : : EUR:
[MIMÓRiÄiiN-ÉPOIŠTNr-----[------------------------------------------[---[------------------------------1

iii i EUR irjÉĎNORÄZOVE-------------r------------------------------------------)---r------------------------------r
rPOISTNÉza k"itiI,,; : : r r
: paste",e:: : : EUR :ijÉĎNORAiOvE-------------r-----------------------------------------1---1------------------------------1
iPOISTNÉza in •• tič,,; iii i
,paste",e:, , , EUR,[jÉĎNORAZOVE-------------r-----------------------------------------1---1------------------------------;
: POISTNÉ za iRmtičltÍ : : : :
: muexcvané poistenie: l : : EUR:iiŇE-PóisfŇE: - - --- - -- --- - - - r - -- - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - --- - -- 1- - - 1-- - - -- - - - --- - - -- - - - - - -- -- -- - --1
i: i i EUR:
:--------------------------:------------------------------------------:---1' l'

CElKOVÝSÚČETINVESTíCIEI NÁKLADOVNA POISTNÉ: EUR

SekciaC.l. (Údaje v tejto sekcií vypísať len v prípade rokovania o možnosti uzavretia livotného poistenia.)

VLASTNÉ ZDROJE.----_.----------------., ,
l ~~~_)
POŽiČANÉ I CUDZIE
ZDROJE

[-ci;io- bankového účtu. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- rM;;~-;P;i;;~i~k~.majteľa -b;;k~-úč~j
~---------------- --- .. _--------------------- !._---------------------- o. - ~

;------------------------------------------------------------------- .. _---- j
.-----------_.---------., ,l ~~~_j
ÚVEROVÉ / ZMLUVNÉ
ZDROJE

[-Ci;k,"b;;k;.;h~;~~~-------------------------l-tiä;; b;;k~----- -------- -- --- - -

l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ j .
.----------------------,, ,

L ~~~_)
INÉ ZDROJE

~ -+ SÚČETZDROJOVPEŇAžNÝCHPROSTlIIEDKOV

Sekcia O. (Vypísať len v prípade, že bola vypísan~ Sekcia A. na tejto strane formulára.) PREHLÁSENIE/ POTVRDENIE

Prehlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že všetky vyššie uvedené údaje sú praVdivé a som si vedomý oprávnenosti poístovatera požadovať ich záznam v tomto formulári
v súlade so zák. Č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V dňa
Meno a priezvisko (paličkovým písmom) I podpis poisteného,

resp. jeho zákonného zástupcu
Meno a priezvisko (paličkovým písmomJ! podpis polstníka

(ak je iný ako poistený)

Sprostredkovatel' poistenia týmto vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že identifikoval a overil identifikáciu poistníka na základe jeho dokladu totožnosti (OP/pas).

Druh dokladutotožnosli
poisteného, resp. jeho zák. zást:

Druhdokladutotožnosti
poístníka;

ČíSlo dokladu totožnosti: Vydaný kým: Platný do: I
;:=====

Číslo dokladu totožnosti: Vydaný kým: Platný do: IL _
UPOZORNENIEI
Ak je poistnikom právnická osoba, pred uzatvorenim poistnej zmluvy je k tomuto záznamu potrebné priloži! aj výpis z obch. registra,
živnostenského registra, resp. z ekvivalentných registrov v zahraničí.

Meno a priezvisko sprostredkovatera poistenia I POdpis
(v pripade fin. agenta-makléra uveďte meno a priezvisko osoby zastupujúcej tohto makléra)

VYSVETUWKY:O nehodiace sa prečiarknite; PO - právnicka osoba- pOdnikaterský subjekt; FDP - fyzická osoba podnikateľ - podnikajúca osoba

INŠTRUKCIAPRESPROSTREDKOVATEĽAPOISTENIA!Túto stranu lormulára (strana 2/4) je potrebné vypisaf len v prípaderokovania o molnosti uzavretia životného poistenia. Strana 2/4



KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17,811 05 8ratislava, Slovenská republika
Spoločnost je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č: 3345/B

KOMUNÁLNA «
POiSŤOVŇA.

VIENNA INSURANCE GROUP

FORMULÁR O PODMIENKACH UZAVRETIA POISTNEJ ZMLUVY A ZÁZNAM Z ROKOVANIA
SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA S KLIENTOM PRED UZAVRETíM ALEBO ZMENOU POISTNEJ ZMLUVY

vyhotovený v súlade s ust. § 37 ods. 3 zák. Č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle zák. Č. 186/2009 Z. z.
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplneni niektorých zákonov a v zmysle zákona Č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáCiou

prijmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "záznam")

Meno a priezvisko / Obchodnémenofinanénéhoagenta, náZO! E . mail Kontaktný lelefón

1~-7'.A--'.~-:-·~",1f,:"':%'-7.~.;...,.~~~,-:-4...:.,...,-:::-:-"":;_S-:-~7.-~.:"~.<.,--:,6i0,:-'--,,t?:....:t'i:...:'?J...!.·'_' 11:....: 11
Trvalý pobyt (prechodný pobyt) / Miesfo podnikania/ Sidlo

Prám forIIa (pri podnikajúcei osobe) , , Regisfračnéčislo v Národnej bankeSlovenska

I~-::---c~. --,--.--::-----~~. ~~~ __ 'IL-- _
ktorý koná v mene spoločnosti KOMUNALNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IGO: 31 595 545, (d'alej len "sprostredkovater poistenia")
a~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A. MeROa priezvisko osob,. B. Meno a priezvisk, osoby, Obchodnémeno.názovprávnickej osob"

ktorá sa informuje o možnostiachpo~teRiaa finanén;ch služieb pra ktorú mi bJl' lIZalYorenépoisfenie pre ktorú mi bJf lIZatvorenépolstanie

OtEé' ?O~//a/Cé 1 I~:-:-::-::- II_----;;-~~__ I
T~rv-a~,ý~po~byt~/~S~rn~lo--~~~~~~~----------------~K-on~fak~fn~ý~te~lef~ón--------- T~rv=al'~·p~ob~yt~/~S~idl~o K=on=ta~kl~ný~la~le~fó~n _

1'-""?O''''--'''í1'Mc.:..:....!·(}."-.!::.~..lC:dč:::........- _$--=-2/".....:.,. .1_'4-....:.....:9.7'--...6_' --:---_11 , 1 II 1
Rodnéčí~o / Dátumnarodenia ŠI. pr~l. Č~lo bankovéhoiélu' Rodnéčislo /IČO Št. pnd. Č~IDbankofého účlľ

I'---()ô-j.t-J--'?,~-:3-1D 1-----:-------;===='I 1D 1 1
DruhdokladuD ČiSIOdokladul I Druhdokladu D Č~lodokladul 1

lotožnosti: loložnosti: Identifikácia: lotož,osli: totožnosti:=====1 VJdaný~: 1 1 PIainý do: , V,daný kým: 1 ,
FF.••••- ~~~-t~
Vzfah medzi osobou"A" a "B"' O rodinný prislušnik O iný spôsob ~ špecifikujle: -+ I
;(a~jv~ia~ce;ro~m~o;žn~os~ti~s~úč~as~ne~ľ~~~~~~~~~D~~"A~"~je~z;a~m;e~st~na~n~co~m~~'·B~"~~~D~~s~po;'U~m~a~ji~te~r~~~~~~!&~~&~~~~~iI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~.~~~~~~í~~. ~"

ktorý má v úmysle využiť, resp. využíva finančné a poisťovacie služby spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, (ďalej Ian "klient")
spisali tento záznam o rokovaní sprostredkovateľa poistenia S klientom vo vzťahu k uzatvoreniu alebo k zmene poistnej zmluvy so spoločnosťou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

SpÔSObkontaktDvaDiapoisťovnes klientom: Čislo po~tnej zmluvy (v prípade že existuje), v klorej má klienlzáujem vyf(ooaf zmenu:

D klient sa aktívne ohlásíl sám D internet D odporúčanie O iný spôsob ~ špecifikujie: -+
Dobchodník. telefonický kontakt D banka D list poštou O informačný leták· dotaznik

KLIENTMA ZÁUJEMDOJEDNAŤNASLEDOVNUFINANČNUSLUŽBU/POISTENIE,RESP.ZMENUV POISTNEJZMLUVE:
flolo chce klient)

Idenlifikácia:

Platnj do: 1

KlIENTOVEDÔVODYPREVÝBERFlNANČ.SLUŽIEBPOISŤOVNE,NA ZAKLAOEKTORÝCHSPROSTREDKOVATEĽPOISTENIAPOSKYTU·
JE SVOJEODPORUČANIEPREVÝBERDANÉHOPOISTNÉHOPRODUKTUSPOJENÉHOS PREDPíSANÝMIFIN.OPERACIAMI:

~ pé?ii/p4 tY $}}t./
POISTNÉRIZIKA· POPfSPOISTENIAALEBOSUBORUPOISTENi.KTORÉMÔŽUBYŤDOJEDNANÉV POISTNEJZMLUVE(POISTNÝPRODUKT)Z HĽAOISKAPOISTNÝCHRiZíK:

ODPORUČANIESPROSTREDKOVATEĽAPOISTENIAPREKLIENTA:NAZOVPOISTENIAALEBOSUBDRUPOISTENí,KTORÉMÔŽUBYŤ
DOJEDNANÉV POISTNEJZMLUVEA SPLŇAJUPOŽIADAVKYKLIENTA!POISTNÝPRODUKT):

VŠEOBECNACHARAKTERlsnKAPOISTNÉHOPLNENIAZ POISTENIAALEBOSUBDRUPOISTENí,KTORÉMÔŽUBYŤDOJEDNANÉV POISTNEJZMLUVE:I t/ ?"e//f?t?E ;?t:/ tf/Y1Z.-?'7/ ;kP~J' 70/,//,-Vc-' ?Cd/F$/2-
ĎAlŠIE "HODY, KTORÉMÓŽUBYŤOOJEDNANÉV POISTNEJZMLUVE!POISTNOMPRODUKTE):

I ?ó"V~~é.v/,,4...J/.//2--;vc.;;uj c/c.ci73'1
KLIENTVÝSLOVNEODMIETOLVYUŽIŤNASLEDOVNÉFINANČNÉ·POISTNÉSLUŽBY(POISTNÉPRODUKTY)AJ NAPRIEKUPOZORNENIUSPROSTREDKOVATEĽAPOISTENIANA MOŽNOSŤICHVYUŽITIA:

~ (!IJ
PREHLÁSENIE1 POTVRDENIE

Klient svojim podpisom potvrdzuie správnosť a úplnosť tohto záznamu. Zároveň svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami
uvedenými na str. Č. 3. a 4. tohto záznamu a že prevzal jeho kópiu. Na základeslobodnejvol'by klienla je číslo pripravomej poistnej zmlufJ/poistného návrhu -+
Klient berie na vedomie, že tento záznam nie je návrhom na uzavrelie poistnej zmluvy niektorej zo zúčastnených strán v zmysle prislušných občianskoprávnych predpisov.
Klient zároveň berie na vedomie, že informácie nacnádzaiúce sa v tomto zázname poskytuje sprostredkovaterovi poistenia v zmysle zákona Č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovani a finančnom poradenstve a že budú
spracúvané v informačnom systéme sprostredkovalel'a polstenia, resp. spoločnosti KOMUNÁLNA poísrovňa, a.s. Vienna Insurance Group.
Klienl zároveň berie na vedomie, že jeho osobné údaje spracúva poistovňa podl'a § 10 zákona Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov v spojeni s § 47 zákona Č. 8/2008 Z.z. o
poisťovnictve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov.
Klient prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údaiov a o zmene a doplnení niektorych zákonov a bol ako dotknulá osoba poučený o svojich právach uvede-
ných v § 28 zákona Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýCh zákonov. Zároveň berie na vedomie, že lexl poučenia je možné nájsť aj na webovej stránke poistitela.

Sprostredkovateľ poistenia týmto vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuie, že identifikoval a overil identifikáciu poistnlka na základe jeho dokladu totožnostl (OP/pas).
---------- ~~--

čas jednania
(hod.:min.)

Meno a priezvisko sprostredkovateľa poistenia / podpis
(v prípade fin. agenta - makléra uveďte meno a priezvis o osoby

zastupujúcej tohto makléra)

Meno a priezvisko (paličkovým pismom)/podpis klienta

V dňa
.,t7 j~ 110/<---
.................................

• vyplňovar len v prípade rokovania o možnosti uzavretia LP
JNSTRUKCIA PRE SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA! Túto stranu formufára (strana 1/4) je potrebné vypisaf vždy! (Tzn. pri rokovani o možnosti uzavretia akéhokefvek druhu poistenia.) Strana 1/4


