
PolsTNÁ KALKULAčKA / Produkt 461 Yerzia kalkulačky ,1.9,1 platnost'do: 01 .03.2022

KoopeíativaA

illlllllllll lll
2380

NÁVRH PO|STNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU
A ZODPOVEDNOST|

VlENNA lNsURANCE GRoUP

a.8,

Štefanovičova 4, 8,16 23 Bratislava

tčo: 0o sgs q+t

DlČ: 2020527300

tč opH: sxzozooooz+o

Spoločnosťje členom skupiny pre DPH

Okresného súdu BA |,,Odd: Sa, vložka 79/B

Meno a priezvisko / Obchodné meno

Obec Revúcka Lehota
Rodné číslo / lČO

0032871 5

Štátna príslušnost'

Adresa. ulica, číslo / Sídlo

Revúcka Lehota 55 049,18

|\ilesto

Lubeník
Korešpondenčná adresa - ulica, číslo PsČ |Mesto

Číslo účtu v tvare |BAN
llll
llll
llll

Ielefón E-mail

Meno a priezvisko / Obchodné meno

Rodné číslo / lČO Štátna príslušnosť

Adresa . ulica, číslo / Sídlo PsČ |Vlesto

Telefón E-mail

Začiatok poistenia

8.12,2021

Koniec poistenia lč] Na

neurčito

0d začiatku tohto poistenia sa ruší poistná zmluva č.

vinkulácia

Nie

Periodicita platenia poistného

ročne

Druh platby

!ez postovli peňažný poukaz EÍ'J:;n***'"
1-1rn beznotovostne bez avíza 1-1tU inkaso z účtu

Dátum začiatku póv, PZ

Poistné je

splatné v
termínoch;

1, splátka 8.12

2. splátka

3. splátka

Poistné (vrátane dane) 148,84 EUR

z toho daň z poistenia 8% 11,03 EUR

poistné bez danel 137,82 EUR

{ak je iný ako poistnik}

A pLATENIĚ

Pol$TNÉfio

úon;r o
zMLuVĚ



Dohodnutá splátka k úhrade:| 148,84 EUR

Poistné za poskytované poistné krytie sa
považuje za uhradené po zaplatení
poistného, vrátane dane z poistenia.

461 901 9869

3558

BANKA lBAN

Slovenská sporitel'ňa, a.s, s K25090000000 00 17 5 1 26 457 GlBAsKBX

UniCredit Bank S|ovakia, a,s. sK291 1 1 10000001029706001 UNcRsKBX

Všeobecná úverová banka, a,s. sK1 1 0200000000009000401 2 SUBAsKBX

Poštová banka a.s, SK34650000000002021 20000 POBNSKBA

Prima banka S|ovensko, a,s. sK205600000000480491 5001 KoMAsK2X

Tatra banka, a,s. SK421 1 00000000293400,1 428 TATRsKBX

1. Pre toto poistenie platia príslušnó ustanovenia Občianskeho zákonníka, označené Všeobecné poistné podmienky (VPP)

Osobitné poistné podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZD) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (d'alej len ,,Poistnť
podmienky").

V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie móže vypovedat'poistený alebo poist'ovňa do dvoct
mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
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3, a) Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave?

b) Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote
poist'ovaných vecí?

c) Sú inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne

kontrolované?

d) Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosti?

2,

FNo l
FNo l
lffio-1

lÁNo l

1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:

a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený s dóležitými
podmienkami uzatváraného poistenia prostredr,íctvom lnformačného dokumentu o poistnom produKe (d'alej len ,,lPlD");

b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzt'ahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré;

IRrevzat 
v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,

pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods,3 zákona č, 40/1964 Zb. v
neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle poisťovne www.koop.sk vo formáte pdf, s
jeho následného stiahnutia alebo tlače,

c) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania'poistenia podl'a tejto polstnej zmluvy a

oboznámený s povinnost'ami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poist'ovni všetky prípadné

v týchto údajoch.

d) poist'ované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané k svojmu účelu.
prehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú hodnote poist'ovaných vecí, že

bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované.

V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnút'

osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podl'a zákona č. 3912015 Z,z,

poist'ovníctve a o zmene a doplnení niektoných zákonov.

Variabilný symbol

Konštantný symbol

sWlFT / Blc kód



Poist'ovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

27.apríla 2016 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorym

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (d'alej len ,,Nariadenie") a príslušnými
právnymi predpismi, Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaníjeho osobných údajov podl'a

vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvani osobných údajov je možlé nájst'aj

webovej stránke poist'ovne, / 
,

ručne podpisujú.

V klientskom portáli eKooperativa nájdete všetko o svojich poistkách na jednom mieste, Registrujte sa na www.koop.sk
a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k d'alším užitočným funkciám.

eKooperativa šetrí váš čas.

l̂
Zmluvné §trany si poistnú zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahon

sto uzavretia poistenia

v Revúcej

uzavretia poistenia

7.12.2021

:É ĚROUP

Získatel'1 Získatel'2
Meno: lnq. Anna Seševičková Císlo: 2999932418 Meno: Císlo:

podpis


