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Poistnú emluvu uaatvĺĺrarne my ako poist'ovaÝel':

Generali Poisťovňa, pobočka poist'ovne z iného členského štátu, lČo: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta
3/A, B41 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri okresného sÚdu Bratislava l, oddiel: Po, vloŽka č.:

B774tB, organizačná zloŽka podniku zahranicnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká
Generali Česká pojišt'ovna a's., lCo: 45272 956, so sídlom Spálená 75ĺ16, Nové Město, 110 00 Praha 1,

Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vloŽka č. 1464' člen
Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poist'ovacích skupín, vedenom |VASS' pod c. 026

äástupca poist'ovatel'a

Meno a priezvisko Mgr' lgor Rábara

Telefónne číslo +421905744923

E-mail

a vy ako pořstník

fincora@Íincora'eu

80010214-3

obchodné meno

lČo
obec Dlhá

00682't95

císIo oP/pasu
Štátna príslušnost' SVK

Telefónne ěíslo +421 903709965

E-mail starosta@dlha.sk

Adresa trva!ého pobytu:

Ulica, číslo domu Dlhá 1

PSČ, mesto 919 01 Dlhá

(d'alej len poistník)

Vlastník vozidla

totoŽný s poistníkom

řľ*ţtel'vozidIa

totoŽný s poistníkom

L2-Prívesy nad 750kg

u5DK20000F1 000908

KOVOFLEX
KF-T-2

BeŽné pouŽitie

1 000

2016
Bez pohonu
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Poistné kĺştie Ř*zgah poisten ia1poeţm ĺenky Foistná suma1limit
poisţnéłrĺ: krytia

PZP - llmit krytla Šrooy nazdraví 5 240 000 €
Vecné škody 1 050 000 €
Bonus v o/o a stupeň bonusu: 60187

bežné
k 16. dňu 11. mesiaca
sK35 0200 0000 0000 4BI3 4LL2

rocne
prevod bankou

Náš účet:

Foisţnó

doba neurčitá

*onus
Poistenie sme dohodli ako bonusové. Bonus je zníŽenie poistného za bezškodový priebeh poistenia
zodpovednosti. Výška bonusu je vyjadrená pre kaŽdý stupeň v percentách.
Ako stanovujeme vstupný bonus:
Ak drŽitel' poisťovaného vozidla nespôsobil škodu za posledných 36 mesiacov, získali ste ako poistník maximálnu
výšku vstupného bonusu.
lnformácie o škodovom/bezškodovom priebehu poistenia overujeme zo zdrojov určených pre poist'ovatel'ov.
Výšku vstupného bonusu mÔŽeme urcit' aj na základe potvrdenia o bezškodovom priebehu poistenia od
predchádzajúceho poist'ovatel'a'

Uviedli ste nám nesprávnu alebo nepravdivú ĺnformáciu potrebnÚ na určenie stupňa bonusu? Ak sa o tejto
skutočnosti dozvieme v priebehu poistenia, máme právo vám doúčtovat' rozdiel na poistnom od začiatku
poistenia a upravit' poistné, a Ío až do výšky poistného, ktoré by sme určili pri poskytnutí správnych a úplných
údajov pri uzatváraní poistenia.
Ako budeme uplatňovať bonus v priebehu poistenĺa:
Po ukončení poistného obdobia, vyhodnocujeme, či ste spÔsobili/nespÔsobili rozhodnú udalost'. Rozhodná
udalost':

r' Je poistná udalost', bez ohl'adu na mieru Účasti poisteného na vzniknutej škode, z ktorej nám vzniká

16. 11. 2022, 15:14 h



povinnost' poskytnút' poistné plnenie'
( Nie je škoda, za ktorú nemáme povinnost' poskytnút' poistné plnenie; škoda, za ktorú nám bola

poskytnutá náhrada toho, čo sme za poisteného uhradili.
r' Nie je škoda, pri ktorej bolo vaše vozidlo neoprávnene pouŽité cudzou osobou.

Za kaŽdu rozhodnú udalost', teda škodu ktorú spÔsobíte, vám upravíme poistné na d'alšie poistné obdobie. Bonus
za jednu rozhodnú udalost'zníŽime o 2 stupne.
Ak počas rozhodnej doby nespÔsobíte Žiadnu rozhodnú udalosť, bonus sa zvýši o 1 stupeň.

Bonus uplatňujeme pocas trvania poistenia podl'a uvedenej tabul'ky:

stł;peň
b*nusu

Výška
bonusu v Yn

60
55
45
35

25
15

5

87
B6
B5
B4
B3
B2
B1

AO
Základný
stupeň

Pre potreby tohto dokumentu platí:

,,JlîY" = Generali Poĺst'ovňa, pobočka poist'ovne z iného členského štátu, v ktorej ste si dojednalĺ poistenie. V
od born om jazyku,,poist'ovatel"'.
Platí vo všetkých gramatických tvaroch a vyjadreniach, a to aj vtedy, ak osoba ,,my" nie je priamo uvedená, ale
z textu je osoba zrejmâ, ako napríklad náš, sme, nám a podobne.

,,zástupca poist'ovatel'a" = finančný agent. osoba, ktorá pri dojednaní poistenia koná v našom mene.

,,VY" = osoba, ktorá si dojednala poistenie v Generali Poĺst'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu.
V odbornom jazyku,,poistn ík".
Platí vo všetkých gramatických tvaroch a vyjadreniach a to aj vtedy, ak osoba ,,vy" nie je priamo uvedená, ale
z textu je osoba zrejmâ, ako napríklad váš, ste, Vám, máte, a podobne'

V tejto častl sl d'alej prečítate:
Co sú to vzájomné práva a povinnosti?
Co znamená SÚhlas so zasielaním písomností elektronicky?
Čo znamená SÚhlas so spracovaním osobných Údajov na marketingové účely?
lnformácie o spracúvaní osobných údajov
Vaše vyhlásenia

Čo sú to vzájomné práva a povinnosti?
Podpisom poistnej zmluvy máte určité práva a povinnosti. Rovnako aj my máme určité práva a povinnosti. Spolu
ako zmluvné strany máme medzi sebou práva a povinnosti'
Tieto vzájomné práva a povinnosti sa riadia:

o touto poistnou zmluvou,
o všetkými prílohami, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť poistnej zmluvy a sú k nej pripojené'

Podpisom poistnej zmluvy súhlasíte s jej obsahom a aj s obsahom týchto príioh.

čo znamená SúhIas so zasielaním písomností elektronicky?
Pri elektronickom zasielaní písomnostíVám budeme dokumeńty k poĺstnej zmluve zasielat'na e-mailovÚ adresu.
ListinnÚ (papierovú) poštu Vám budeme posielať, ak je to naša povinnosť ulebo na prevzatie potrebujeme vášpodpis.
Výhody eIektronickej komun i kácie :o dostupnost', bezpečnost', ţchlost', šetrenie Životného prostredia.

Aké písomnosti mi pošlete elektronicky? Ak nám udelite sÚhlas, pošleme Vám e-mailom všetky prílohyk poistnej zmluve,
Aké d'alšie pĺsomnosti mi môžete posietat'eIektronicky? Písomnosti týkajúce sa poistnej zmluvy, naprÍklad:



-
' oznámenie o zmene V poistení, oznámenie o zaregistrovaní škodovej udalosti

il súhlas pciatníka so ľ*şielanínł pĺsomľrostí elektľonicky
Súhlasím, aby ste mi zasielali písomnosti elektronicky na moju uvedenú funkčnú e-mailovÚ adresu

Čo znamená Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové úěely?
Marketingový súhlas znamená, żeVám môŽeme:

o pripravovat'ponuky produktov a sluŽieb, ktoré prispôsobíme Vašim potrebám,o posielať informácie o pripravovaných novinkách,o zavolat', aby sme zistili Vašu spokojnosť s našimi sluŽbami.

il *úhlas so sprffcovanĺm oşCIbnýeh ĺidajov na ĺľ'larketingové účely
Súhlasím, aby ste spracúvali moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne
číslo a e-mailová adresa. Súhlasím, aby ste ma kontaktovali, ak:

o .mi budete chciet' ponúknuť produkty alebo sluŽby,
o mi budete chciet'poskytnút'informácie o vašĺch aktivitách.

Marketingové informácie vám mÔŽeme poskytovať aj formou:
o automatických volacích a komunikačných systémov bez l'udského zásahuo elektronickej pošty vrátane sluŽby krátkych správ.

Súhlas bude platit' pokial' bude Vaša poistná zmluva v platnosti. A tieŽ aj 5 rokov po tom' ako skončí platnost'
všetkých vašich poistných zmlúv. Súhlas môŽete kedyk ll'vek zrušit'. Žiadost'o zrušenie tohto súhlasu:o pošlete poštou na adresu nášho sídla: Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04, aleboo elektronicky vyplníte formulár na našej webovej stránke https://www.generali'sk/.
Podrobné informácie o vašich právach a spracúvaní osobných údajov sú uvedené v lnformáciách o spracúvaní
osobných údajov, na našej webovej stránke: https:/iwww'generali'sk/ a v naŠich pobočkách.

!nformácie o spracúvaní osobných údajov
Máme právo spracúvat'osobné údaje dotknutých osob (dotknutou osobou je napríklad poistník a poistený)' Toto
právo máme na základeZákona o poisťovníctve. Pri spracovaníosobných údajov dodrŽiavameZákon o ochrane
osobných údajov a Všeobecné nariadenie GDPR. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov sú
uvedené v lnformáciách o spracúvaní osobných údajov a sú prílohou tejto poistnej zmluvy' Podrobné informácie
o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na našej webovej stránke: https://www.generali'sk/ a v našich
pobočkách.

VyhIásenia
Svojim podpisom poistnej zmluvy potvrdzujem, že:

o predtým, ako som uzavrel poistnú zmluvu, som Sa oboznámil so Všeobecnými poistnými podmienkami
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spÔsobenÚ prevádzkou motorového vozidla
2021, s príslušnými Podmienkami pre asistenčné sluŽby vrátane Prehl'adu rozsahu podmienok a limitov
plnenia asistenčných sluŽieb, pokial' boli dojednané, s Podmienkami pre doplnkové poistenia k PzP
2021, pokial'boli dojednané, S Podmienkami pre doplnkové poistenia k PzP balík 2021, pokial'boli
dojednané, s oceňovacími tabuľkami A a B, pokial' bolo dojedané doplnkové poistenie úrazu
dopravovaných osôb, a súhlasím s nimi.

o predtým, ako som uzavrel poistnú zmluvu, ste mi oznámili informácie podl'a $ 792 a) občianskeho
zákonníka,

. som odpovedal pravdivo, Úplne a podl'a svojho najlepšieho vedomia na všetky otâzky a údaje'

. som nezamlčal Žiadnu skutočnosť, ktorá by ovplyvnila uzavretie poistnej zmluvy,
o rozumiem obsahu poistnej zmluvy a vyjadrujem svoju slobodnú a váŽnu vÔl'u,
o predtým ako som uzavrel poistnÚ zmluvu som sa oboznámil s informáciami o podmienkach uzavretia

poistenej zmluvy; tieto informácie ste mi poskytli v dokumente lnformačný dokument o poistnom
produkte,

o predtým ako som uzavrel poistnú zmluvu Som Sa oboznámil s podrobnými informáciami o spracúvaní
osobných údajov; tieto informácie sú uvedené na webovej stránke: https://www.generali.sk/ a
v pobočkách poist'ovatel'a,

o mi financný agent, ktoý sprostredkoval poistenie poskytol informácie v súlade so Zákonom o finančnom
sprostredkovan í a finančnom poradenstve,

o finančný agent overil moje identifikačné údaje a totoŽnost'.

Svojim podpisom poistnej zmluvy potvrdzujem, Že som v elektronickej podobe dostal nasledujÚce
dokumenty (resp' som obdrŽal ich vyhotovenie v listinnej podobe v prípade, ak som nesúhlasil s ich zaslaním
elektronicky)' ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy:

o Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového v ozidla 2021

o lnformačný dokument o poistnom produkte
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