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C OLONNADE POISTNÁ ZMLUVA PRE POISTENIE EuroGAP® 
A [,•'\nRFľ',):( COMPANY 

Inkasant poistného/Sprostredkovateľ:: Tatra-Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava  , 
IČO: 31326552 

Poistník!Poistený/Držiteľ Číslo FZ I LZL/22/00609 
Priezvisko, meno, titul/obchodné meno 1 Obec Oščadnica 

Registrácia Okresný úrad Čadca, Číslo živnostenského registra: 502-8689 

R Č /  IČO 00314170 1 Číslo OP/Pas 1 I Platiteľ DPH I Nie je platiteľom DPH
Trvalý pobyt/Sídlo/Miesto podnikania INám. M. Bernáta 745, Oščadnica 
Email 1 oscadnica@oscadnica.sk 1 Telefón 1 +4214170794E I Štátna príslušnosť !Slovenská republika

Poistiteľ 
Colonnade lnsurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg 
pod č. B 61605 konajúca prostredníctvom 
Colonnade lnsurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Po, vložka č.: 591/V IČO: 50 013 602, DIČ: 4120026471, IČ DPH: SK4120026471 

Druh vozidla 
Továrenská značka Typ, model BERLINGO 
VIN karosérie 

C I T R O É N  4 
Dátum prvej evidencie (rok výroby) 

Evidenčné číslo Osvedčenie o evidencii č. 
Celková hmotnosť v kg x  pod 3.5 t nad 3.5tx  nové  ojazdené  Počet kilometrov 1 

Obstarávacia cena vozidla a jeho výbavy na faktúre 1 19 000,00 E U R  
Druh vozidla Úžitkové vozidlo 
Použitie vozidla Iba bežné použitie; Poznámka: Taxi, pohotovostné vozidlá, vozidlá určené k prenájmu, či vozidlá autoškôl sú z 

poistenia vylúčené. viď článok 4 z (SK-GAP-ALL-X-0516), kde je uvedený zoznam vylúčených vozidiel dľa ich 
ooužitia. 

oistenie kasko *

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna 
lnsurance Grou 

*primárne havarijné poistenie musí byť platné počas celej doby
trvania poistenia EuroGAP® 

Poistenie EuroGAP - Poistná suma, poistné 

Poistná suma v E U R  s DPH (fakturovaná cena po zľave) 
Poistný program 

Skutočná doba poistenia EuroGAP v mesiacoch 
Poistenie náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia pre 
prípad totálnej škody vrátane odcudzenia s maximálnym 
poistným plnením do 6.000 E U R  
Jednorázove poistné je platené v mesačnych splátkach v EUR 
(v prípade pripoistenia náhrady spoluúčasti mesačná splátka 
poistného zahŕňa ai pripoistenie náhrady spoluúčasti) 
Začiatok poistenia I od dátumu prebratia 

Začiatok poistenia 

Poistenie na dobu 36 
Poistná suma primárneho 

oistenia v E U R  
23 112,00 E U R  

19 000,00 E U R  
x Classic 3 ročný    Classic 4 ročný    Classic 5 ročný

36 

x EuroGap zahŕňa EuroGap nezahŕňa

16,84 E U R  

Koniec poistenia 36 mesiacov od začiatku poistenia 
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Toto poistenie sa riadi ustanoveniami tejto poistnej zmluvy, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie 
EuroGAP(SK-GAP-ALL-X-0218) a Osobitnými poistnými podmienkami pre poistenie EuroGAP(SK-EG-TAT-M-0218), ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, resp. inými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 
Poistiteľ sa zaväzuje, že po dobu trvania tejto poistnej zmluvy sadzbu poistného nezvýši. 
Týmto sa dojednáva, že poistník je povinný platiť po dobu trvania poistnej zmluvy poistné v jednotlivých splátkach (mesačných alebo 
štvrťročných) spolu s leasingovou splátkou (resp. splátkou nájomného, splátkou kúpnej ceny, splátkou úveru) na účet spoločnosti 
Tatra-Leasing, s.r.o., pričom poistné sa považuje za uhradené zaplatením na účet určený spoločnosťou Tatra-Leasing,s.r.o. . 
Tatra-Leasing, s.r.o. je oprávnená v mene a na účet Poistiteľa prijímať platby poistného, tieto vymáhať a uplatňovať ich zaplatenie. 

Na základe dohody zmluvných strán poistné plnenie z poistenia EuroGAP je po dobu trvania poistnej zmluvy vinkulované v prospech 
Tatra-Leasing, s.r.o., Na základe tejto vinkulácie Poistiteľ v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistné plnenie inému, ako je 
Tatra-Leasing, s.r.o. len s písomným súhlasom Tatra-Leasing, s.r.o. Poistiteľ sa tiež zaväzuje informovať oprávneného z vinkulácie o 
vzniku nároku na poistné plnenie. 

Vyhlásenie Poistníka: 
Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje o jeho osobe a vozidle sú pravdivé a že pri podpise tejto poistnej zmluvy fyzicky 
prevzal / mu boli sprístupnené v elektronickej forme Všeobecné poistné podmienky pre poistenie EuroGAP(SK-GAP-ALL-X-0218) a 
Osobitné poistné podmienky pre poistenie EuroGAP(SK-EG-TAT-M-0218), a bol oboznámený s ich obsahom. 

Poistník zároveň svojim podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený a že zároveň obdržal v písomnej 
forme/ mu boli sprístupnené v elektronickej forme príslušné údaje v zmysle ust. § 792a Občianskeho zákonníka v platnom znení 
(nachádzajú sa vo všeobecných poistných podmienkach). 

Poistník zároveň potvrdzuje, že mu boli poskytnuté Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článkov 13 a 14 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktoré sú prístupné aj na webovom sídle Poistiteľa www.colonnade.sk. 

Dňa 

Pečiatka a podpis zástupcu poistiteľa 
Tatra-Li!aslrigrts\t. gnatusom 171212022. 11:02

Ing. Katarína Vaseková - Leasingový manager TL 

Pečiatka a podpis poisteného 
Obec  Oščadnica  Signatusom 17/2/2022, 11:02 

Ing. Marián Plevko - starosta 

Telefónne číslo na Eurogap® v prípade škodových udalostí:+ 421 (2) 5710 2822. 
Pre možnosť online hlásenia škodovej udalosti: www.colonnade.sk/ sekcia" Poistné udalosti/Hlásenie škôd ". 




