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KOMUNÁLNA 
POISTOVNA 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/1111111111111111 
TL00762175 

VIEN NA INSURANCE GROUP 

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY K ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. LZU22/00609 

Poisťovateľ: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group, štefánikova 17, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31595545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK2021097089 
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 3345/B,
(ďalej len "poisťovňa") 

Poistník/Poistený 
Priezvisko a meno/obchodné meno  Obec Oščadnica 
Trvalé bydlisko/ Sídlo Nám. M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica 
Mesto, PSC, dodacia pošta 1 Oščadnica, 023 01 
Korešpondenčná adresa I Nám. M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica -

 
   :  : @oscadnica.sk 

I IC DPH I DIC I I Platiteľ DPH Nie  platiteľom DPH __ 
1 Telefón +421417079460 

Registrácia 1 Okresný úrad Cadca, Císlo živnostenského registra: 502-8689 1 Státna príslušnosť Slovenská republika 
Bankové spojenie I Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Platiteľ ooistného I ooistník 

Sprostredkovateľ poistenia: Tatra-Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3,811 06 Bratislava 
IČO: 31326552, DIČ: 2020290712, IČ DPH: SK7020000944, 
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 2992/B,6 

Vinkulácia v prospech: Tatra-Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 

p d t . t . re me 001s ema: 
Továrenská značka Rok výroby 
VIN EČV
Zdvihový objem v cm3 
Účel použitia 

Typ vozidla BERLINGO

Celková 
 
hmotnosť v kg o 

Počet sedadiel 3 
Kategória vozidla 

CITROÉN 

1 499 
Užitkové vozidlo - štandardné 

Druh vozidla zo sadzobníké Úžitkové vozidlo - štandardné 
Výbava MV podľa preberacieho protokolu !Dátum uvedenia do prevádzky 1 

Zabezpečovacie zariadenia: minimálne jedno z predpísaných zabezpečení: 
- imobilizér v kľúči od prvovýrobcu alebo
- vyšší stupeň imobilizéru, napr. osemcestný elektromechanický imobilizér VAM 01, FBS III a pod., alebo
- mech. zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s podvozkom alebo s karosériou MV, napr.
Mul-T-Lock, Construct, Defend-Lock, Zederlock a pod., alebo
- autoalarm s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom, alebo
- satelitný elektronický vyhľadávací systém, ktorý je založený na technológii GPS+GSM alebo
GPS+GSM+radiolokátor a v prípade neoprávneného použitia MV alebo vniknutia do MV vyšle signál o
narušení určenému subjektu (oprávnená osoba, polícia, pult centrálnej ochrany).
Poistený je povinný zabezpečiť disky kolies z ľahkých zliatin poistnými bezpečnostnými skrutkami.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) 

číslo poistnej zmluvy I 

5 240 000,00 EUR škoda na zdraví a usmrtení 

GARANT PLUS 

Limit poistného plnenia  
1 050 000,00 EUR vecná škoda a ušlý zisk 

Vstupný bonus: Bonifikácia poistného počas doby financovania: nie 

Držiteľ poisteného motorového vozidla čestne vvhlasuie že za posledných 36 mesiacov prevádzkou motorového vozidla: 



nespôsobil žiadnu šk'odu, z ktorej by vznikla poisťovateľovi povinnosť vzniknutú škodu nahradiť. Poisťovateľ pre účely 
uplatnenia zľavy na poistnom priznáva bonus 60 %. 

D prišlo k výplate poistného plnenia. Poisťovateľ pre účely uplatnenia prirážky k poistnému priznáva bonus 5 5%. 

Poisťovňa garantuje rovnakú výšku poistného počas doby financovania motorového vozidla. 
Ak koniec zmluvy o financovaní nie je totožný s koncom poistného obdobia, poisťovateľ má právo určiť novú výšku poistného až pre 
poistné obdobie, ktoré nasleduje po zániku zmluvy o financovaní. 

Ročné poistné po zohľadnení bonusu/ malusu: 
Splátka poistného po zohľadnení bonusu/ malusu: 

Začiatok poistenia: od dátumu prebratia 

1148, 5 0 EUR
12,38 EUR 

Koniec poistenia: 

Splátky: mesačne 

na dobu neurčitú, minimálne však po dobu 
trvania zmluvného vzťahu s Tatra-Leasing, s.r.o. 

KASKO POISTENIE R 'k B h . . k 'd . . . .  'k '  d . VPP IZI O: - avana a ra ez a 1ne nz1 a uve ene vo . t . ' h 'ď 1pre po1s en,e mo orovyc voz, ,e 
Číslo poistnej zmluvy: Spoluúčasť: 

Poistná suma bez DPH Sadzba v %  
Uzemná platnosť Prirážka / Zľava 
Poistná suma s DPH 

19 260 ,0 0 EUR 
geografické územie Európy 
23 112, 0 0 EUR 

Ročné poistné bez dane: 460 ,10 EUR 
Daň z poistenia 8%: 36,81 EUR 

Ročné poistné plus daň k úhrade: 496,91 EUR 
Lehotné poistné bez dane: 38,34 EUR 

Daň z poistenia 8%: 3, 07 EUR 
Lehotné poistné plus daň k úhrade: 41,41 EUR 

Doplnkové poistenie: 
Náhradné vozidlo 
AKCIA k HP+PZP Nahr. MV 5 dní, denný lim. 50 EUR, PS: 250 EUR 
Sadzba: 0 ,00 % 
Poistná suma: 23 112,00 EUR 

5 % min. 66 EUR 
2, 15 

0 ,0 0 % 

Ročné poistné bez dane: 0,0 0 EUR Splátka poistného bez dane: 0 ,0 0 EUR 
Daň z poistenia 8%: 0 ,0 0 EUR Daň z poistenia 8%: 0,0 0 EUR 
Ročné poistné plus daň k úhrade: 0,0 0 EUR Splátka poistného plus daň k úhrade: 0 ,0 0 EUR 

Na toto poistenie sa uplatňuje daň z poistenia podľa zákona č. 213/20 18 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Spôsob platenia: Bežne 

Platenie poistného:      mesačne 
Ročné poistné spolu: 645,41 EUR 

Lehotné poistné spolu: 53,78 EUR 

Prvé poistné: bankovým prevodom ďalšie poistné: bankovým prevodom 
Predbežné poistenie zodpovednosti od/ Predbežné krytie od: dátumu prebratia 
Koniec poistenia: na dobu neurčitú, minimálne však po dobu trvania zmluvného vzťahu s Tatra-Leasing, s.r.o. 

Pre uzatvorenie poistenia na jazdené motorové vozidlo je podmienkou absolvovanie obhliadky MV pred vstupom do poistenia. Obhliadku 
vykoná poverený a zaškolený zástupca Tatra -Leasing, s.r.o., alebo nahlasuje zástupca leasingovej spoločnosti telefonicky resp. mailom do 
spoločnosti Slovexperta, a.s„ Následne zástupca spoločnosti Slovexpetra a.s. kontaktuje nájomcu/klienta. Klient, po vzájomnej dohode so 
zástupcom Slovexperty, je povinný pristaviť vozidlo na miesto určenia za účelom vykonania vstupnej obhliadky MV pred poistením. 

„Poistený je povinný na základe výzvy zástupcu Slovexperta alebo zástupca Tatra -Leasing, s.r.o., podľa jeho pokynov podrobiť sa 
obhliadke poisteného motorového vozidla. 
V prípade, ak leasingový nájomca odmietne poskytnúť vozidlo k obhliadke do jedného mesiaca od podpisu poistnej zmluvy Kasko poistenie, 
Poisťovňa je oprávnená v zmysle §800 ods. 2 Občianskeho zákonníka č.40 /1964 Zb. (v znení neskorších predpisov) poistnú zmluvu Kasko 
poistenie vypovedať." 

Prehlásenie poistníka 
Poistník svojím podpisom prehlasuje, že: 
a) k začiatku poistenia poistený disponuje nasledovným počtom kľúčov a ovládačov: podľa preberacieho protokolu, 
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b) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy pre havarijné poistenie písomne oboznámený s obsahom
poistnej zmluvy vrátane príloh, so Všeobecnými poistnými podmienkami pre havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej len „VPP KAS-6")
a v prípade dojednania pripoistenia úrazu tiež so Všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie (ďalej len „VPP 1000-7"), ktoré
tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy, s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom
Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID"), ktoré osobne prevzal/ mu boli sprístupnené v elektronickej forme,
c) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, so Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (technický rok) č. 705-11 (ďalej len „VPP 705-11 "), ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy, s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom Informačného
dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID"), ktoré osobne prevzal/ mu boli sprístupnené v elektronickej forme,
d) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s
povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch,
2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť spoločnosti
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group (ďalej len „poisťovňa) osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a
plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Poisťovňa informuje poistníka, 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
prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach.
Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne www.kpas.sk.

Dňa    17. FEB. 2022 

•   

podpis (pečiatka) obchodného zástupcu poisťovne 
Tatra-Leasing, s.r.o. 
Ing. Katarína Vaseková - Leasingový manager TL 




