
o-
CSOB
Poisťovňa

Poistná zmluva
č.8003044479
ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/8, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Bratislava 1., odd. Sa, vI. č. 444/B
IČO: 31 325416
Poštová adresa: P. O. Box 20,82009 Bratislava 29
Tel.: 02/48248200 Fax: 02/43330605
zastúpený: Ing. Viera Poláková, manažerka pre poistenie podnikaterských rizík
(ďalej len .poisťovateř')

a

Mesto Krompachy, Nám. Slobody 1, 053 42 Krompachy
IČO: 00329282
Tel.: 053/419 22 25
Bankové spojenie: Dexia banka a.s
Číslo účtu: 340034900215600
zastúpený: Ing. Iveta Rušinová, primátorka
(ďalej len. poistník ")

Osoba oprávnená konat' v mene poistníka:
Ing. Iveta Rušinová
Rodné číslo: r

adresa trvalého alebo iného pobytu: ~
štátna prislušnosť: SR
druh a číslo dokladu totožnosti:

uzavreli

podřa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len .OZ") túto poistnú zmluvu (ďalej len "zmluva"), ktorá spolu so
Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovatera [Všeobecná časť (ďalej len "VPP 07/2008"), Osobitná Č8Sť -
Poistenie motorových vozidiel (d'alej len .MOV 07/2008"»), tvoria neoddeliterný celok.

1. Účinnosť poistenia: od 12.04.201200:00 hod. na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu
zmluvnými stranami a účinnosť dňom 12.04.2012 .

2. Dojednáva sa poistenie: Poistenie motorových vozidiel

3. Poistné sumy stanovuje poistník.

4. Správcom tejto zmluvy je Ing. Viera Poláková, tel. č. 051/7460913, fax 051n46 0910.

5. Sprostredkovater poistenia: Respect Slovakia, s. r. o., A. Trajana 2, 921 01 Piešťany, tel: 033/7627502,
korešpondenčná adresa: Respect Slovakia, s.r.o., Levočská 5, 080 01 Prešov, tel.: 051 / 749 55 73, fax: 051/
7495573). Výlučne sprostredkovater poistenia je oprávnený prijímať zmluvne závazné oznámenia,
prehlásenia a rozhodnutia zmluvných strán.

6. Poisteným sa pre účely tejto zmluvy rozumie poistník.
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Článok I. Rozsah poistenia

1. Poistenie motorových vozidiel

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a MOV 07/2008.

Poisfujú sa motorové vozidlá podřa VPP 07/2008 a MOV 0712008, ku ktorým má poistník vlastnícke právo a sú
uvedené v tomto bode pod p.č, 1.

Rozsah poistného krytia na riziko:

A. havária, živelná udalosf a úmyselné poškodzovaníe cudzej veci - vandalizmus.
B. havária, živelná udalosf a úmyselné poškodzovanie cudzej veci - vandalizmus, odcudzenie vozidla, jeho častí a

výbavy, ak k odcudzeniu došlo krádežou vlámanim alebo lúpežným prepadnutím. Za úmyselné poškodzovanie
cudzej veci (vandalizmus) sa považuje poškodenie vozidla, jeho časti alebo jeho výbavy, a to konaním páchateřa,
ktoré smerovalo k poškodeniu vozidla, jeho častí alebo jeho výbavy.

C. poístenie čelného skla vozidla, t.j. čelnej sklenenej výplne pre výhrad z vozidla uvedeného v poistnej zmluve.
Poistenie sa vztahuje na poškodenie alebo zničenie čelného skla vozidla akoukořvek náhodnou udalosťou.

Predmet poistenia:

Poisfujú sa motorové vozidlá:

Druh Továrenská značka, typ Výrobné číslo Evidenčné Poistné
P.č. vozidla Karosérie / VIN číslo číslo vozidla Poistná suma v Eur riziko

1 Osobné SKODA Fabia TMBPY16YX64571 085 SN 866 BD 11 949,48 Eur B,C

Pri poistení rizika v bode B sa dojednáva spoluúčasf vo výš ke 5 % z poistnej udalosti, min. 165,97 Eur.

Pri poistení rizika v bode C sa dojednáva spoluúčasf vo výš ke 5% min. 16,60 Eur s výnimkou opravy čelného skla, ktorá
je bez spoluúčasti.

Osobitné dojednania:

Poistenie podřa bodu B. a C. sa vztahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo v priebehu trvania poistenia na
geografickom území Európy.

Poistenie motorových vozidiel na riziko uvedené v bode B. sa vztahuje iba na vozidlá, ktoré sú vybavené funkčným
a aktívnym zabezpečovacím systémom (zariadením) v súlade s prílohou Č. 1 - Pokynmi pre zabezpečenie motorových
vozidiel. Toto zabezpečovacie zariadení musí byť v neprítomnosti vodiča vo vozidle aktivované. Ak vozidlo nie je v čase
škodovej udalosti vybavené predpísaným funkčným a aktívnym zabezpečovacím systémom (zariadením) poistenému
nevzniká nárok na poistné plnenie.

V prípade, že poistná suma nezodpovedá novej hodnote vozidla, poistník berie na vedomie skutočnosf, že vozidlo je
podpoistené v súlade s VPP 07/2008 Clánok 4 bod 5.

Poistenie čelného skla:
Poisťovater poskytne poistné plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na opravu, prípadne výmenu čelného skla
poškodeného, alebo zničeného náhodnou udalosfou. V pripade poškodenia, alebo zničenia čelného skla, ktoré bude
vymenené, bude pri poistnorn plnení vyplatená suma, ktorá bude zníženáo dojednanú spoluúčasf vo výške 5% min.
16,60 Eur s výnimkou opravy čelného skla, ktorá je bez spoluúčasti.

Asistenčné služby

Asistenčnou službou sa rozumie poskytnutie pomoci v pripade, ak na poístenom motorovom vozidle náhodnou
udalosfou došlo k havárii, pripadne k zlyhaniu prevádzky automobilu. Asistenéné služby sú zabezpečené zmluvnou
spoloénosfou na základe nepretržitej telefónnej služby, u ktorej má oprávnená osoba možnost požiadaf o asistenčnú
službu (volanie na účet volaného).

Oprávnená osoba je poistník, ktorý má uzatvorenú zmluvu s asistenčnými službami, alebo niektorá z prepravovaných
osob, ktorá sa nachádza v čase havárie (poškodenia, poruchy) v poistenom motorovom vozidle.

CSOB Poisťovlla. a.s.
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Asistenčné služby sa dojednávajú pre všetky osobné motorové vozidlá kategórie M1/N1 špecifikované v tomto bode 1
tejto zmluvy.

Rozsah použitia a podmienky asistenčných služieb sú uvedené v prílohe Č. 2 tejto zmluvy. Platnosť asistenčných služieb
je viazaná na platnosť zmluvy (dodatku k poistnej zmluve) na poistené motorové vozidlo. Dňom ukončenia platnosti
poistenia motorového vozidla končí aj platnosť asistenčných služieb.

Pre využitíe asistenčných služieb je potrebné kontaktovať asistenčnú službu na telefónnom čísle -+421-2-444 500 50.

ČSOB Poisfovňa, a.s.
Poistná zmluva Č. 8003044479
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Článok II. Hlásenie škodovej udalosti

Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 0712008 na ktorúkořvek
z nižšie uvedených adries:

Ustredie Regionálne centrum Sprostredkovatef

CSOB Poisťovňa, a.s. CSOB Poisťovňa, a.s. Respect Slovakia, s.r.o.

Cal! centrum likvidácie Likvidácia poistných udalostí Likvidácía poistných udalostí

0850311 312 (T-Com) Bojnická 3,831 04 Bratislava, Fax: 02/444 614 48 Levočská 5

0912611 612 (T-Mobile) Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041/50 78 951 08001 Prešov

Nám. Osloboditefov 5, 040 01 Košice, Fax: 055 /
Tel.: 051/749 55 73

0906330330 (Orange) 6111210

Fax: 051/749 55 73

Článok III. Poistné

Dojednáva sa, že:
a) poistné podfa § 796 OZ je bežné,

b) poistné za poistenie podřa Článku I. tejto zmluvy pozostáva z:

Poistenie: Poistné: Obchodná Poistné po zřave:
zfava v%

1. Poistenie motorových vozidiel 277,50 Eur 40 166,48 Eur

2. Celkové poistné za obdobie 277,50 Eur 166,48 Eur
(ieden poistný rok - 12 mesiacov)

c) poistným obdobím je poistný rok podřa VPP 07/2008,

d) poisťovatef poskytuje poistníkovi obchodnú zfavu vo výške špecifikovanú v písmo b) tohlo článku,

e) v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 %, poisťovatef má v ďalšom poistnom období právo
obchodnú zřavu neposkytnúť,

f) celkové poistné so zfavou je 166,48 Eur a bude platené v polročných splátkach.

Prvá splátka vo výške 83,24 Eur je splatná ku dňu 12.04. bežného roka.
Druhá splátka vo výške 83,24 Eur je splatná ku dňu 12.10. bežného roka.

g) poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovatera číslo 255015933/7500 variabilný symbol
8003044479. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripisania na účet poísťovateřa.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upraviť
formou číslovaného písomného dodatku k zmluve.

2. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovatefovi vstup do likvidácie alebo vyhláseníe
konkurzu na jeho majetok.

3. Túto zmluvu maže v zmysle ustanovenia § 800 ods.2 OZ vypovedať každý z jej účastníkov do dvoch mesiacov po
uzavretí zmluvy.

4. Poistník prehlasuje, že:
bol oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, zmluvnými dojednaniami a poistnými podmienkami platnými
a účinnými ku dňu uzavretia poistnej zmluvy, ktoré sú jej neoddeliternou súčasťou, s rozsahom nárokov znej
vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím,

ČSOB Poisřovňa. 3.S.
Poistná zmluva č. 8003044479
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