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CSOB
Poisťovňa

Dodato~ č. 1 k poistnej zmluve

č.8003044479
ČSOB Poist'ovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Bratislava 1., odd. Sa, vI. č. 444/B
ICO: 31 325416
Poštová adresa: P. O. Box 20,82009 Bratislava 29
Tel.: 02/48248 200 Fax: 02143330605
zastúpený:
Ing. Viera Poláková, manažérka pre poistenie podnikaterských rizík
(dalej len .poisťovateř')

a
Mesto Krompachy, Nám. Slobody 1,05342 Krompachy
ICO: 00329282
Tel.: 053/419 22 25
8ankové spojenie: Dexia banka a.s
Číslo účtu: 3400349002/5600
zastúpený:
Ing. Iveta Rušinová, primátorka
(dalej len. poistník n)
Osoba oprávnená konat' v mene poistníka:
Ing. Iveta Rušinová
Rodné číslo:
adresa trvaleno aieoo meno pobytu: c .
štátna príslušnosť: SR
druh a číslo dokladu totožnosti:
I

uzavreli
podřa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (dalej len .OZ") tento dodatok č. 1 k poistnej zmluve Č. 8003044479 (ďalej
len "dodatek") , ktorý spolu so Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovateřa [Všeobecná časť (ďalej len "VPP
07/2008"), Osobitná časť - Poistenie motorových vozidiel (ďalej len "MOV 07/2008")), tvoria neoddeliterný celok.
1.

Dodatok sa uzaviera na dobu
a účinnosť dňom 16.04.2012.

neurčitú.

Dodatok nadobúda

platnost' dňom podpisu zmluvnými

2.

Dojednáva sa poistenie: Poistenie motorových vozidiel

3.

Poistné sumy stanovuje poistnik.

4.

Poisteným sa pre účely tohto dodatku rozumie poistník.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa dopoisťuje MV Škoda Octavia - SN 329 AK.

stranami

Zrienie poistnej zmluvy č. 8003044479 v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne:

éSOB Poisťovňa, a.s.
Dodatek č. 1 k poistnej zmluve
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Článok I. Rozsah poistenla
1.

Poistenie motorových vozidiel

Poistné podmienky:

VPP 07/2008 a MOV 07/2008.

Poisťujú sa motorové vozidlá podta VPP 07/2008 a MOV 07/2008, ku ktorým má poistník vlastnícke právo a sú uvedené
v tomto bode pod p.č, 1 a 2.

Rozsah poistného

krytia na riziko:

A. havária, živelná udalosť a úmyselné poškodzovanie cudzej veci - vandalizmus.
B. havária, živelná udalosť a úmyselné poškodzovanie cudzej veci - vandalizmus, odcudzenie vozidla, jeho častí a
výbavy, ak k odcudzeniu došlo krádežou vlámaním 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 časti alebo jeho výbavy.
C. poistenie čelného skla vozidla, t.j. čelnej sklenenej výplne pre výhrad z vozidla uvedeného v poistnej zmluve.
Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie čelného skla vozidla akoukorvek náhodnou udalosťou.
Predmet poistenia:
Poisťujú sa motorové vozidlá:
Výrobné číslo
Karosérie I VIN číslo

Evidenčné
číslo vozidla

ŠKODA Fabia

TMBPY16YX64571085

SN 866 BD

ŠKODA OCTAVIA

TMBBK41 U118456824

SN 329AK

P.Č.

Druh
vozidla

Továrenská značka, typ

1

Osobné

2

osobné

Poistná suma v Eur
11 949,48 Eur
19504,75 Eur

Poistné
riziko
B,C
B,C

Pri poistení rizika v bode B sa dojednáva spoluúčasť vo výške 5 % z poistnej udalosti, min. 165,97 Eur.
Pri poistení rizika v bode C sa dojednáva spoluúčasť vo výške 5% min. 16,60 Eur s výnimkou opravy čelného skla, ktorá
je bez spoluúčasti.
Osobítné dojednania:
Poistenie podřa bodu B. a C. sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo v priebehu trvania poistenia na
geografickom území Európy.
Poistenie motorových vozidiel na riziko uvedené v bode 8. sa vzťahuje 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 funkéným a aktívnym zabezpečovacím systémom (zariadením) poistenému
nevzniká nárok na poistné plnenie.
V prípade, že poistná suma nezodpovedá novej hodnote vozidla, poistník berie na vedomie skutočnosť, 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 udalosťou. V prípade poškodenia, alebo zničenia čelného skla, ktoré bude
vymenené, bude pri poistnom plnení vyplatená suma, ktorá bude znížená o dojednanú spoluúčast 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 prípade, ak na poistenom motorovom vozidle náhodnou
udalosťou došlo k havárii, prípadne k zlyhaniu prevádzky automobilu. Asistenéné služby sú zabezpečené zmluvnou
spoločnosťou na základe nepretržitej telefónnej služby, u ktorej má oprávnená osoba možnosť požiadať o asístenčnú
službu (volanie na účet volaného).

ČS OB Poistovňa, a.s,
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Oprávnená osoba je poistník, ktorý má uzatvorenú zmluvu s asistenčnými službami, alebo niektorá z prepravovaných
osob, která sa nachádza v čase havárie (poškodenia, poruchy) v poistenom motorovom vozidle.
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 využitie asistenčných služieb je potrebné kontaktovať asistenčnú službu na telefónnom čísle +421-2-444 500 50.

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Dodatok
1 k poistnej zmluve
č,
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Článok II. Hlásenie škodovej udalosti
Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásif bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na prislušnom
tlačive na ktorúkorvek z nižšie uvedených adries:
Ustredie

Regionálne centrum

Sprostredkovatef

ČSOB Poisťovňa, a.s.

CSOB Poisťovňa, a.s.

Respect Slovakia, s.r.o.

Call centrum likvidácie

Likvidácia poistných udalostí

Likvidácia poistných udalostí

0850311 312 (T-Com)

Bojnická 3,831 04 Bratislava, Fax: 02/44461448

Levočská 5

0912611612

Revolučná 2, 01001 Žilina, Fax: 041/5078951

080 01 Prešov

(T-Mobile)

Nám. Osloboditefov

5, 040 01 Košice, Fax: 055 /

Tel.: 051n49 55 73

6111210

0906 330 330 (Orange)

Fax: 051n49 55 73

Článok III. Poistné
Dojednáva sa, že:
a) poistné podřa § 796 OZ je bežné,
b)

poistné za dohodnutý rozsah poistenia podřa tejto poistnej zmluvy tvorí:

Poistenie:

Poistné:

1.

Poistenie

2.

Celkové poistné za obdobie
Geden poistný rok - 12 mesiacov)

motorových

vozidiel

Obchodná
zřava v %

829,68 Eur

Poistné po zrave:

40

829,68 Eur

497,80 Eur
497,80 Eur

c)

poisfovatef poskytuje poistníkovi obchodnú zřavu vo výške špecifikovanej v písmo b) tohto článku,

d)

v prípade, že škodovosf za všetky poistné obdobia presiahne 50 %, poisťovatef má v ďalšom poistnom období
právo obchodnú zfavu neposkytnúť,

e)

Doplatok poistného vo výške 162,71 Eur za obdobie od 16.04.2012 do 11.10.2012
oda dňa uzavretia dodatku.
Nasledujúce
nasledovne:

.

je splatný najneskčr do 14 dni

splátky poistného do konca poistného obdobia, v ktorom sa tento dodatok uzaviera, sú splatné
12.10.2012

Dátum splatnosti
splátky

248,90 Eur

Výška splátky

Nasledujúce splátky poistného v ďalších poistných obdobiach vo výške 248,90 Eur sú splatné vždy do 12.04.,
12.10. príslušného poistného obdobia.
f)

poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet ooisťovatera číslo 25501593317500 variabilný
8003044479 .Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisfovatefa.

symbol

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1.

Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 8003044479 vrátane príloh

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Dodatek č. 1 k poistnej zmluve

č.

1 a 2 ostávajú nezmenené.
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2.

Okrem povinností stanovených všeobecne závaznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými
poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní
poskytnúf poisťovatefovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie
jeho identifikácie podřa z. Č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov.

3.

Poistník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto
skutočnosf poisťovatefovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v § 6 z. Č. 297/2008
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu
a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky.
Políticky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej
funkcii:
a)
manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo
významnej verejnej funkcii,
b)
dieťa, zať, nevesta
c)
rodič.
Významnou verejnou funkci ou je podfa § 6 z. Č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny
tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
b) poslanec zákonodamého zboru,
c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti
rozhodnutíu ktorých sa s výnimkou osobitných pripadov už nemožno odvolat,
d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
e) vefvyslanec, chargé ďaffairs,
f)
vysoko postavený príslušník ozbrojených síl,
g) člen riadiaceho orgánu, dozomého orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej
spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných
organizáciách.

4. Tento dodatok obsahuje 5 strán a je vyhotovený
sprostredkovater jedno a poisťovatef dve vyhotovenia.
5.

v štyroch vyhotoveniach,

z ktorých poistník obdrží jedno,

Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne,
nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

tSOB Poisťovňa, a.s.
Dodatok Č. 1 k poistnej zmluve
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