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V ‘JI) LE45]NG Číslo zmluvy o financovaní / poistnej znMuvy: LZC/20/1 0059

Poistná zmluva pre poistenie STROJOV, STRQJNÝCH ZARIADENI alalebo ELEKTRONIKY
uzavretá podia prísIušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

v znení neskorších zmien a doplnkov medii

Držiteľ vozidla / Poistník
Obec Suchá nad Parnou
so sidlom: Suchá nad Parnou 68, 91901 Suchá nad Parnou, Slovenská republika
IČO: 00313009, DIČ: 2021175695,
Registrácia:
BAN: SK98 0200 0000 0000 0432 0212, SWIFT/BIC: SUBASKBX

za ktorého koná: Ing. Martin Giončák

Vlastník vozidla
VÚB Leasing, a. s.
so sídlom: Mlynskě nivy 1, 820 05 Bratisiava, Slovenská republika
ičo: 31318045, DIČ: 2020369626, iČ DPH: 5K2020369626
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 313/B
BAN: SK8O 0200 0000 0000 0011 3355, SWIFT/BIC: SUBASKBX

Poist‘ovateľ
Generali Poisťovňa, a. s.
so sidlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava! Slovenská republika
IČO: 35709332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1325/B
BAN: SK35 0200 0000 0000 48134112, SWIFT/BIC: SUBASKBX

Telefón: +421-238111117; +421-258576811, Fax: +421-258576100, Web: www.generali.sk

Finančný sprostredkovatel‘

Názov: VÚB Leasing, a. s.
Sídlo: Mlynské nivy 1, 82005 Bratislava, Slovenská republika
CO: 31318045
Registrácia: Obchodný register Okresný sOd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 313/B
vykonáva činnost‘ samostatného finančného agenta zapisaného v registh NBS v sektore poistenia alebo zaistenia
s registračným číslom 151390.

Číslo poistnej zmluvy: 9529900012

Predmet poistenia: vlečka VHN3O 1630s vyklápanim na 3 strany

VIN: UE9RVHN3OKIAB2O66 Rok výroby: 2020
Územná platnosť: Slovenská republika
Splátky poistného: mesačne

Poistná suma: 5430,00 EUR
Poistná sadzba v % :6,848 (Stanovená na základe ceny predmetu S DPH)
Spoluúčasť: 5% min. 165 Eur
Mesačné poistné vrátane dane: 310 EUR Začiatok poistenia: 14,2.2020

VÚB Leas[ng, a. s., Mlynské nivy 1, P.O Box 5, 82005 Brauslava 25 ičo: 31318045 Tel.: --421-850123789
Ohchodný register Okresný sOd Bratislava I. oddiel Sa. vložka č. 313/B lČ DPH: SX2020369626 wňv.vubleasing.sk
Finančný sprostsedkovatel‘: VÚB Leasing, a S. VU6 Leasing je Členem skupiny INTFS4 ‘. S*I34OĹO



Ročné poistné vrátane dane: 3718 EUR Koniec poistenia: 14.10.2023

V položkách Ročné poistné vrátane dane‘ a Mesacne poistné vrátane dano“ je zahrnutá daň z neživotného
poistenia vo výške 8%.

Stav predmetu je uvedený v preberacom protokole.
Podmienky a rozsah poistenia; Poistenie sa dojednáva v rozsahu všeobecných poistných podmienok (ďalej
len VPP°), Zmluvných dojednaní pre poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky (d‘alej len ZD) a
doložiek uvedených v ZD, a to v závislosti od druhu poistenej Technológie.

Vinkulácia poistného plnenia v prospech: VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy! 820 05 Bratislava. Slovenská
republika, ICO: 31318045, bankové spojenie: IBAN: SK8002000000000000113355, BIC/SWIFT kód:
SUBASKBX. Vinkulácia poistného plnenia trvá až do pisomného oznámenia VUB Leasing! a. s. o ukončení
zmluvy o financovaní, najdlhšie však po dobu trvania tejto poistnej zmluvy.
Záverečné vyhlásenia poistníka a ďalšie ustanovenia

1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zniluvou platia v závislosti od druhu poistenej Technológie VPP, ZD
a doložky uvedené v článku Podmienky a rozsah poistenia tejto zmluvy, které sú jej neoddeliteľnou
súčast‘ou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými
podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli
oznámené informácie podia 792a Občianskeho zákonnika.

2. Svojim podpisem potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené v poistnej zmluve sú
úplné a pravdivé a že som nezamlčal žiadnu skutočnost rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy.

3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a
vážnu vóľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že
boii overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovatela.

4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podra svojho najlepšieho
vedomía všetky zadané otázky a údaje. Dalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli
písorrine poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poist‘ovníctve v platnom a účinnom zneni a že mi
finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonem č. 186/2009 Z. 2. o
finaričnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom zneni a predložil lnformačný dokument o
poistnom produkte.

5. Svojim podpisem na tejto poistnej zmluve benem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať
osobně údaje dotknutých osób v zmysle Zákona o poistóvníctve v platnom a účinnom zneni. Všeobecné
informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v lnformáciách o
spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prilohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvani
osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách
poistovateľa.

6. Zoznam krajin, v ktorých poisťovater z dövodu eXistencie medzinárodných sankcií neposkytuje poistné
krytie je uložený na www.generali,sk; na tejto webstránke sa nachádzajú aj odkazy na zoznamy
medzinárodne sankcionovaných osób. PoisVovateI neposkytuje poistně pinenie ani akýkoľvek benefit a
nezodpovedá za náhradu akejkol‘vek škody v pnipade eXistencie akejkolvek súvislosti s krajinami
uvedenými na zozname podľa predchádzajúcej vety.

7. ZmIuva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
rovnopise.

8. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným abbo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a
účinnosV ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú
nové ustanovenie, ktoré sa najviac pnibliži účelu, který zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
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9. Všetky dokumenty uvedené v Prílohe tejto zmluvy tvoria jej neoddelitel‘nú súčasť.

10. Túto zmluvu je možné menif a dopIňať len písomnými dodatkami podpisanými zástupcami oboch
zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

11 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

12. Súhlas poistníka so zasielanim pisomnosti elektronicky:
Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s
prislušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovater
méže zasielať pisomnosti elektronicky! s výnimkou pisomností, na ktorých prev2atie je potrebný mój
podpis alebo pil ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručit ich inak ako prostredníctvom e-mailu:
starosta@suchanadparnou.sk áno o nie

Pilicha: lntormácie o spracúvani osobných údajov

V dňa 1. ĺEB. 7?3
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podpis a

2029369626

Parnou

Finančný sprostedkovater: VUB Leasing! a. s.




