
S K O D A  Poistenie Číslo Zmluvy o finančnom lízingu /  Zmluvy o AutoKredite: 834237

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
Poistnik /  poistený

Meno/obchodné meno/názov: M esto Fiľakovo

Zápis v registri: Štatistický úrad SR B.Bystrica

Rodné číslo/IČO: 316075 IČ DPH:

Trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania

Ulica: Radničná ul. 25 PSČ: 98601 Obec: Fiľakovo

Číslo dokladu totožnosti: Telefón: 0474381001 Mail: mesto@filakovo.sk

Poisťovateľ

Poisťovateľ: A llianz -  Slovenská poisťovňa, a. s. (ďalej ako „poisťovateľ1), Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO:
00151700, IČ DPH: SK2020374862, zápis v registri: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č .: 196/B, bankové spojenie Tatra 
banka, a.s. Bratislava, č. ú. 2622740600/1100,
Finančný agent: VOLK SW A G EN  Finančné služby M aklérska s. r . o. (ďalej ako „VWFS Maklérska“), Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 35835583, 
IČ DPH: SK2021652413, zápis v registri: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka í.: 26476/B; registračné číslo v registri 
samostatných finančných agentov pre sektor poistenia Národnej banky Slovenska, www.nbs.sk: 159100,
Finančný agent: A U TO CEN TR U M  BYSTRIANSKY, spol. s r.o. Lučenec (ďalej ako „finančný agent“), Š. Tučeka 230, 99001 Veľký Krtíš, IČO:
31641377, zápis v registri: Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3 176/S; registračné číslo v registri 
samostatných/podriadených finančných agentov pre sektor poistenia Národnej banky Slovenska, web: www.nbs.sk: 62173, konajúca osoba: Anna Barcajová

Informácie o vozidle

Výrobca, model, výbava: ŠKODA Rapid Spaceback Ambition Farba: Biela Candy

Číslo karosérie (VIN): TMBEN6NH8E1536347 Zdvih, objem: 1197 cm3 Rok výroby: 2014 Výkon: 77 kW

Kategória vozidla: osobné do 3,5t Vozidlo je: Nové • EČV: OEV:

Poistenie 
  „„ „„ ■ , '   „  , , Poistenie na dobu neurčitú (okrem
Začiatok poistenia: 12.05.2014,00:00 Ucel použitia: na bežne ucely Druh poistenia: OA1 poistenia finančnej straty)
I. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

5 000 000 €  za škodu podľa čl. III ods. 2 písmeno a) Všeobecných poistných podmienok (škody na zdraví a usmrtení) a 
1 000 000 € za škodu podľa čl. III ods. 2 písmeno b), c) a d) Všeobecných poistných podmienok (vecné škody a ušlý zisk)

II. Moje auto KASKO OPTIMAL+ _  , , . „ . T-7 . . .  c......  ......  _  . , , . . Doplnk. poistenie Úrazové poistenie Európa Spoluucasť
X  Havária X Živel X  Odcudzenie X „ í ? 1 X pneumatík X  vodiča X (geografické X 5.00% ,

nahradneh0V0Zldla (bez spoluúčasti) (prípad smrti) ...... územie) min. 150.00 6
n . . .  . . . . .  V rámci KASKO poistenia je  čelné sklo poistené bez spoluúčasti (oprava, resp. výmena). Maximálna
Poistná suma urcena po.stmkom: 15 015,00 6 ^ ška poistného pfnenia je 1000 EUR v priebehu jedného poistného obdobia.
III. Poistenie finančnej straty
Kúpna cena s DPH: 13158,00 € X s náhradou spoluúčasti __________

Poistenie finančnej straty - doba trvania financovania max. 5 rokov od začiatku poistenia (doba určitá), koniec poistenia finančnej straty: 16.05.2015

IV. Pripoistenia
Úrazové: Pre prípad trvalých následkov úrazu: Pre prípad smrti následkom úrazu: Splátka: Počet osôb:
Batožina: s Splátka: __
Mesačné poistné (PZP, M A KASKO, Poistenie finančnej straty, Doplnkové poistenie náhradného vozidla, 5 3  7 4  £  
Doplnkové poistenie pneumatík) spolu:  -— -
Mesačné poistné uhrádza poistnik na základe príkaznej zmluvy prostredníctvom VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. (ďalej ako "VWFS"). 
Poisťovateľom predpísané zabezpečovacie zariadenie:

Imobilizér
Poistnik vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že  všetky uvvedené údaje sú úplné,pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného prostredníctvom 
návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, resp. poistnou zmluvou. Ďalej poistnik vyhlasuje, že vozidlo nie ie používané na iné účely ako je uvedené v návrhu na uzavretie poistnej 
zmluvy, resp. v poistnej zmluve, že ie vybavené poisťovateľom yyzadovanými zabezpečovacími zariadeniami a okrem uvedených kľúčov a ovládačov od vozidla a 
zabezpečovacích zariadení žiaden ďalší kľúč ani ovládač od vozidla a zabezpečovacích zariadení pri nadobudnutí vozidla neobdržal a ani nemá k dispozícii.
Poistnik žiada o vinkuláciu poistného plnenia z tejto poistnej zmluvy pre prípad vzniku poistnej udalosti bližšie špecifikovanej v poistnej zmluve v prospech VOLKSWAGEN 
Finančné služby Slovensko s.r.o. (ďalej ako "finančna spoločnosť’) v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o finančnom lízingu/Zmluvy o Autokredite č. 834237 uzatvorenej dňa 
12.05.2014 v Lučenec medzi finančnou spoločnosťou a poistníkom (ďalej ako "pohľadávka”). Súčasne dáva poisťovateľovi neodvolateľný príkaz, a to až do doby uspokojenia  ̂
pohľadávky finančnej spoločnosti s príslusenstvom (t. j. dlžnej sumy istiny, úrokov z omeškania, poplatkov a ostatných nákladov), na to, aby v prípade vzniku nároku na poistne 
plnenie z poistnej udalosti v zmysle poistnej zmluvy toto vyplatila finančnej spoločnosti podľa jej platobnej inštrukcie.
Rovnako týmto poisťovni udeľuje neodvolateľný súhlas na poskytovanie svojich osobnýcn údajov, údajov o poistení v zmysle tejto poistnej zmluvy, z ktorého poistné plnenie 
žiadam vinkulovať v prospech finančnej spoločnosti po dobu trvania vinkulácie.
Poistnik berie na vedomie, že poisťovateľ mu doručí potvrdenie o poistení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a 
zelenú kartu. Poistnik - poistený berú na vedomie, že počas platnosti poistnej zmluvy môže poisťovateľ poskytnúť zľavu až do výšky 100 % z ročného poistného prislúchajúceho 
za technickú asistenciu vozidiel poskytovanú v zmysle všeobecných podmienok pre poskytovanie služieo Mondial Assistance. ťoisťovateľ bude poistnika informovať o prípadnej 
zmene výšky poskytnutej zľavy.
Odchylne oa ustanovenia čl. XII ods. 4) bod a) VPP Moje auto KASKO zo dňa 21.10.2013 sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody na pneumatikách 
poisteného vozidla poškodených pri poistnej udalosti do výšky nákladov na ich opravu, max. však do výšky ich technickej hodnoty, aj v prípade, že nedošlo k inému poškodeniu •: 
vozidla. , . . .
Neoddeliteľnou súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy je  "Osobitné poistné podmienky k poisteniu Moje auto KASKO a povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla" a "Príloha k návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy pre doplnkové poistenie náhradného vozidla".  ̂ ( .
PftÍ«tnílf Háva MrticŕVwnt*»lVwí* nícnmnv cutilac na cnrai'Autinici r»cr\Knv/»Vi íictainv v mfnrma^nrtm cvetŕmff nnictYwflt’P.ľfl n TflistVwntftťfl nfl ťičftlv snľaw tlftistenia, na UČely likvidácie

1 prenosom osobných údajov
do krajín, ktoré nezabezpečuiu primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak budu vyžadované pre likvidáciu poistnej udalosti vzniKnutej v takejto Krajine 
V zmysle zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti poistnik vyhlasuje, že poistnú zmluvu uzatvára vo vlastnom mene.
Vyhlásenie poistníka o oznámení poistných podmienok: Poistnik vyhlasuje, že mu poistné podmienky, ktorými sa poistenia dojednané prostredníctvom tohto dokumentu riadia, 
boli oznámené predložením ich výtlačku, s ktorého obsahom sa pred podpísaním tohto dokumentu oboznámil. Poistnik berie na vedomie, ze poistné podmienky, ktorými sa riadia 
poistenia dojednané prostredníctvom tohto dokumentu, sú mu v písomnej podobe k dispozícii na verejne dostupnej intemetovej stránke poisťovateľa www.allianzsp.sk ako äj nä 
predajných miestach poisťovateľa.

Lučenec 
12.05.2014'

Nepoškodené vozidlo vidpl a .totožnosť klienta overil poistbvateľ l Poistnik: M$stó Fiľakovo
zastúpený finančným agentom Konajúca-osobafíUDr. Jaromír Kaličiak
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