
Továrenská značka: PEUGEOT

Model: Partner

VIN číslo: VF37J9HN0AJ843356

Rok výroby: 2010

Zdvihový objem valcov: 1560 cm3

Výkon motora: 55 kW

Celková hmotnosť: 2040 kg

Farba: Biela

Druh paliva: nafta

Počet miest na sedenie: 5

Kategória vozidla: Osobný automobil (M1)

Účel použitia vozidla: Bežné použitie

Vozidlo pred registráciou: Nie

EČV/ŠPZ: PD550EG

Číslo tech. preukazu: PB065502

Návrh poistnej zmluvy č. 9101883966
Povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP)

POISŤOVATEĽ

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava,
IČO: 47 236 060, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B,
organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO:
01-10-041071, DIČ: 4020340236 registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo
registrácie: 01-10-041071 (ďalej len „poisťovateľ")

POISTNÍK / DRŽITEĽ / VLASTNÍK

Druh poistníka: PO

Názov spoločnosti: Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.)

Sídlo: T. Vansovej 24

PSČ a obec: 97101 Prievidza

IČO: 36349429

Oprávnena osoba: Ján Martiček

Pozícia oprávnenej osoby: konateľ

MOTOROVÉ VOZIDLO
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LIMITY POISTNÉHO PLNENIA

a. 5 240 000 EUR za s ̌kodu na zdraví, na ́kladov pri usmrtení ako aj za s ̌kodu vzniknutu ́ na ́hradou na ́kladov
zdravotnej starostlivosti, da ́vok nemocenske ́ho poistenia a da ́vok do ̂chodkove ́ho poistenia bez ohľadu na
poc ̌et zranených alebo usmrtených,

b. 1 050 000 EUR za s ̌kodu vzniknutu ́ pos ̌kodením, znic ̌ením, odcudzením alebo stratou veci, us ̌le ́ho zisku a
u ́c ̌elne vynaložených na ́kladov spojených s pra ́vnym zastu ́pením pri uplatn ̌ovaní na ́rokov, bez ohľadu na
poc ̌et pos ̌kodených.

ÚDAJE O POISTENÍ
Začiatok poistenia: 26.06.2020 09:45

Poistenie na dobu: neurčitú

Základné ročné poistné: 513 €

Zľavy:

Bonus: 0.40

Hmotnosť: 1.1

Palivo: 0.95

Miesto bydliska: 0.75

Platba prevodom: 0.9

Frekvencia platenia: 0.95

Iné poistenie u poisťovateľa (Číslo poistnej zmluvy: 9100204792): 0.9

Zľava/prirážka za škodový priebeh: 0.85

Výsledné ročné poistné: 105.19 €

Splátka poistného: 105.19 €

ÚDAJE O PLATBE POISTÉHO
Frekvencia platenia: ročne

Spôsob platby : bankový prevod

Splatnosť prvého poistného (najneskôr): 26.06.2020

Splatnosť následného poistného 26.06., príslušného kalendárneho roka

Číslo účtu poistovateľa IBAN: SK8552000000000013349121, SWIFT (BIC): OTPVSKBX

Variabilný symbol: 9101883966

Konštantný symbol: 3558

Poistné môžete uhradiť jednoduchým naskenovaním QR kódu bankovou aplikáciou vo Vašom mobilnom telefóne.
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Finportal a. s.
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421917535773,
najpoistenie@najpoistenie.sk
Získateľské číslo: 811905348

V Bratislave, dňa 26.06.2020 09:45:27
podpis a odtlačok pečiatky

poistovateľa

VYHLÁSENIE POISTNÍKA

Spôsobili ste prevádzkou vozidla 1 a viac poistných udalostí za posledné 2 roky?     spôsobil    ×  nespôsobil
Máte uzatvorenú poistnú zmluvu PZP u iného poisťovateľa?                                           Áno            ×  Nie

Poistník vyhlasuje, že:

všetky skutočnosti uvedené v tejto zmluve sú správne, úplné a pravdivé a že súhlasí s obsahom tejto poistnej
zmluvy;

bol oboznámený s informačným dokumentom o poistnom produkte a zároveň potvrdzuje, že ho prevzal;

bol oboznámený so všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „VPP PZP”), zmluvnými dojednaniami k
povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
dojednaného na diaľku (ďalej len „ZD PZP”) a informáciami pre spotrebiteľa pred uzatvorením poistnej
zmluvy na diaľku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy a zároveň potvrdzuje, že ich prevzal;

poistenie dojednané touto poistnou zmluvou nemá uzatvorené s iným poisťovateľom;

mu poisťovateľ poskytol informáciu o spracúvaní osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov;

v prípade, ak sú v tejto poistnej zmluve uvedené osobné údaje inej osoby, má od tejto osoby súhlas na
poskytnutie jej osobných údajov poisťovateľovi na účel správy poistenia a likvidácie poistných udalostí.

Poistník/poistený zároveň nesúhlasí, aby ho poisťovateľ kontaktoval (osobne, telefonicky, poštou alebo e-
mailom) o informáciách súvisiacich s činnosťou a aktivitami poisťovateľa, vrátane predloženia ponuky poistenia.

Poistník je oprávnený odvolať súhlas so spracúvaním a využívaním jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely.
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nadobúda účinnosť jeden mesiac po doručení žiadosti
poisťovateľovi.

ÚDAJE O ZÍSKATEĽOVI

najpoistenie@najpoistenie.sk | tel.: +421917535773 Strana 3/3

PValko
Rectangle


	Návrh poistnej zmluvy č. 9101883966
	POISŤOVATEĽ
	POISTNÍK / DRŽITEĽ / VLASTNÍK
	MOTOROVÉ VOZIDLO
	LIMITY POISTNÉHO PLNENIA
	ÚDAJE O POISTENÍ
	ÚDAJE O PLATBE POISTÉHO
	VYHLÁSENIE POISTNÍKA
	ÚDAJE O ZÍSKATEĽOVI


