
8. 10. 2015

Vážený klient,

ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využiť služby ponúkané prostredníctvom internetu práve v našej poisťovni. V prílohe Vám zasielame vyplnený Návrh
na uzavretie poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) spracovaný v zmysle Vami zadaných údajov. K uzavretiu poistnej zmluvy s podmienkami uvedenými
v návrhu dôjde zaplatením prvého poistného. Návrh poistnej zmluvy platí do 8. 10. 2015, 24:00 hod. V prípade, že prvé poistné nebude uhradené
do uvedeného termínu, platnosť návrhu zanikne.

Prvé poistné vo výške 76,25 EUR uhraďte na jeden z uvedených účtov, VS: 9740014334, KS: 3558, ŠS: 1111111111.

Číslo účtu: Československá obchodná banka, a. s. 0255096403 / 7500 (SK52 7500 0000 0002 5509 6403)
Slovenská sporiteľňa, a. s. 0631968405 / 0900 (SK53 0900 0000 0006 3196 8405)
Tatra banka, a. s. 2622740600 / 1100 (SK34 1100 0000 0026 2274 0600)

UniCredit Bank Slovakia, a. s. 6617773000 / 1111 (SK66 1111 0000 0066 1777 3000)
Sberbank Slovensko, a. s. 4040237705 / 3100 (SK04 3100 0000 0040 4023 7705)
Všeobecná úverová banka, a. s. 35-1438012 / 0200 (SK48 0200 0000 3500 0143 8012)

V prípade, že prvé poistné uhrádzate priamou platbou pri uzatváraní poistenia, považujte vyššie uvedené informácie o zúčtovacích
údajoch za bezpredmetné.

Priložený dokument obsahuje aj potvrdenie o poistení zodpovednosti (bielu kartu) s platnosťou 30 dní. Po pripísaní Vašej platby za poistenie Vám
pošleme poistku, potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu. Potvrdenie o poistení zodpovednosti je platné len na území Slovenskej republiky.
Ak sa chystáte v nasledujúcich dňoch vycestovať do zahraničia a zelená karta Vám nebude doručená pred termínom Vašej cesty, požiadajte
prostredníctvom Infolinky 0800 122 222 o jej urýchlené zaslanie alebo navštívte najbližšiu pobočku a požiadajte o jej vystavenie. Pri žiadosti
o vystavenie zelenej karty sa preukážte dokladom o zaplatení poistného.

Podmienky a rozsah poistenia sú uvedené v priloženom návrhu. Prosíme Vás o oboznámenie sa s týmto návrhom a prílohami, ktoré tvoria jeho súčasť.
Zaplatením prvého poistného potvrdzujete, že pred zaplatením prvého poistného ste boli oboznámený s obsahom a že ste dostali v písomnej podobe
Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,  ktoré sa vzťahujú
na poistnú zmluvu a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť ako jej príloha, Informáciu o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy Povinného zmluvného
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou  motorového vozidla a Informáciu pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku.
Súčasťou návrhu sú aj vyhlásenia týkajúce sa pravdivosti údajov uvedených v návrhu, vyhlásenie v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súhlas so spracúvaním osobných
údajov udelený poisťovateľovi. Venujte, prosím, uvedeným ustanoveniam návrhu pozornosť, súhlas s nimi potvrdíte zaplatením poistného.

Poistné podmienky, ktorými sa riadi poistenie dojednané týmto návrhom, sú Vám v písomnej podobe k dispozícii aj na verejne dostupnom webovom
sídle poisťovateľa www.allianzsp.sk, ako aj na predajných miestach poisťovateľa.

Po uzavretí poistnej zmluvy Vám bude zaslaná poistka pre Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla.

V prípade škodovej udalosti nás neváhajte kontaktovať na bezplatnej Infolinke 0800 122 222, prostredníctvom stránky www.allianzsp.sk alebo
prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a veríme, že aj nabudúce využijete naše internetové služby.

S pozdravom,
Vaša Allianz - Slovenská poistovňa

Prílohy:
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy č. 9740014334
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla



Návrh na uzavretie poistnej zmluvy č. 9740014334
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)

Poisťovateľ Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I, 
odd.: Sa, vložka č. 196/B

Poistník (držiteľ / vlastník vozidla)
Obchodné meno Mesto Spišské Vlachy IČO 00329657

Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Korešpondenčná adresa

Kontaktné údaje E-mail: msuspv@spisskevlachy.sk, tel.: +421534174210

Vodičské oprávnenie od Poistník je: FO PO X živnostník - FO platiteľ DPH

Vozidlo
Značka, model CITROËN (ostatné) Rok

výroby 2006 Dátum
1. evidencie 1. 1. 2006 Druh

použitia B

Číslo osvedčenia
o evidencii (TP) PA586324 EČ SN205BG VIN VF7GBKFWC94271265 Kód

vozidla OA2 Kategória
vozidla M

Zdvihový objem
valcov (cm3) 1360 Výkon

motora (kW) 55 Celková
hmotnosť (kg) 1655 Farba biela Počet miest

na sedenie 2

Doba škodového
priebehu 10 Druh

paliva BA

Rozsah poistenia
Limit poistného
plnenia X Základný limit (A) Vyšší limit (B) Spoluúčasť 100 EUR X Asistenčná

služba

Výpočet poistného
Predbežné poistenie zodpovednosti od 08. 10. 2015 Koniec poistenia poistenie na dobu neurčitú

Lehota platenia ročná Splatnosť prvého poistného 8. 10. 2015

Pre účely priznania bonusu alebo uplatnenia malusu poistník vyhlasuje, že doteraz v súvislosti s jeho zodpovednosťou
za prevádzku motorového vozidla

X nedošlo k škodovej udalosti. Poisťovateľ priznáva bonus vo výške  5 %

došlo k výplate poistného plnenia. Poisťovateľ uplatňuje malus vo výške %

* Poistenie začína okamihom zaplatenia
   prvého poistného, nie však skôr ako
   dňom, hodinou a minútou uvedenými
   v časti „Dátum vyhotovenia návrhu”.

Ročné poistné v EUR   9 9 , 2 9

Ročné poistné po zohľadnení bonusu/malusu v EUR   9 4 , 4 9

Zľava v EUR   1 8 , 2 4

Ročné poistné po zľave v EUR   7 6 , 2 5

Splátkové poistné v EUR   7 6 , 2 5
Spôsob platenia bežného poistného

X poštovým peňažným poukazom bankovým prevodom

Prvé poistné platené bankovým prevodom.

Informácie pre poistníka o založení služby EK: Uvedením e-mailovej adresy pre elektronickú korešpondenciu si poistník
akceptovaním tohto návrhu Povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla zriadi službu elektronickej korešpondencie (ďalej len „služba EK”) a zároveň prejaví súhlas s jej poskytovaním.
Zasielanie korešpondencie elektronickou formou nie je spoplatnené. O zmenu a zrušenie služby môže poistník požiadať
na všetkých predajných miestach poisťovateľa alebo prostredníctvom webového sídla www.allianzsp.sk. Založenie, zmenu
a zrušenie spôsobu zasielania korešpondencie elektronickou formou vykoná poisťovateľ bez zbytočného odkladu. O dátume
účinnosti založenia, zmeny alebo zrušenia služby EK bude poistník informovaný poštovou zásielkou alebo e-mailom.
Ak poistník uvedie heslo, korešpondencia zasielaná elektronicky bude skomprimovaná programom WinZip a bude ju možné
otvoriť až po zadaní hesla.
V prípade, že poistník zabudne heslo, je potrebné navštíviť predajné miesta poisťovateľa alebo kontaktovať Infolinku 0800 122
222, kde mu bude po overení totožnosti heslo oznámené.



Zmena v poistných podmienkach o spôsobe doručovania písomností: Ak si poistník zriadil službu EK, poisťovateľ
mu bude zasielať prostredníctvom e-mailu (elektronicky) pravidelnú korešpondenciu podľa ním zvoleného intervalu platby
poistného a mimoriadnu korešpondenciu, s výnimkou korešpondencie, na ktorej prevzatie je potrebný potvrdzujúci podpis
poistníka o jej prevzatí, alebo pri ktorej z jej povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ju inak ako prostredníctvom e-mailu
(službou EK budú napríklad doručované: predpis na úhradu poistného, oznámenie o likvidácii škodovej udalosti). Poistník
uzavretím poistnej zmluvy, ktorou zároveň zriadi službu EK k tejto poistnej zmluve, potvrdzuje, že si je vedomý toho,
že od momentu aktivácie služby EK mu bude korešpondencia, na ktorej prevzatie nie je potrebný podpis poistníka, alebo ktorej
povaha to umožňuje, zasielaná elektronicky. Poistník sa takou poistnou zmluvou zároveň zaväzuje hlásiť každú zmenu
e-mailovej adresy. Povinnosť zaslania korešpondencie poistníkovi elektronicky je splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu
poistníka. Poisťovateľ nezodpovedá za chybné zadanie jednotlivých údajov poistníkom. Založením služby EK nedochádza
k zániku podmienok doručovania dohodnutých pre korešpondenciu doručovanú prostredníctvom pošty.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „PZP”) sa riadi
Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla zo dňa 15. 10. 2014 a Osobitnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 15. 3. 2015 vydaných poisťovateľom.

Spracovanie osobných údajov: Poistník je povinný poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo
iným zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované poisťovateľom v zmysle zákona č. 8/2008 Z. z. 
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník zaplatením prvého poistného
potvrdzuje, že pred uzavretím poistnej zmluvy bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o ochrane osobných údajov“). Poistník zaplatením prvého poistného dáva súhlas, aby si poisťovateľ splnil oznamovaciu
povinnosť podľa § 15 a § 8 zákona o ochrane osobných údajov zverejnením znenia tejto oznamovacej povinnosti na svojom
webovom sídle.
Poisťovateľ za týmto účelom na webovom sídle zverejňuje zoznam sprostredkovateľov a tretích strán, pričom zmena zoznamu
je účinná dňom zverejnenia zmeny na webovom sídle. Poistník zaplatením prvého poistného dáva poisťovateľovi súhlas
so sprístupňovaním/poskytovaním týchto údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ich spracúvaním tretími stranami
v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí, vymáhaním pohľadávok a zaisťovniam za účelom zaistenia;
súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné
ho účinne odvolať. Pre prípad, že sú v tomto návrhu na uzavretie poistnej zmluvy uvedené osobné údaje inej osoby, poistník
zaplatením prvého poistného potvrdzuje, že dotknuté osoby, ktorých osobné údaje poskytol, udelili predchádzajúci písomný
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely poistnej zmluvy. Poistník je povinný preukázať poisťovateľovi
kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom dotknutých osôb.

Uzavretie poistnej zmluvy: Poistná zmluva na základe tohto návrhu je uzavretá okamihom zaplatenia prvého poistného
vo výške uvedenej v tomto návrhu ako „Splátkové poistné" na bankový účet poisťovateľa najneskôr do 24.00 hodiny dňa, ktorý
je v tomto návrhu uvedený ako "Predbežné poistenie zodpovednosti od", a zároveň je takýto deň zhodný s dňom vyhotovenia
tohto návrhu. Za zaplatenie sa považuje deň, hodina a minúta, kedy dôjde k pokynu na vykonanie platobnej operácie alebo
k podaniu poštového peňažného poukazu prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. na poukázanie prvého poistného vo výške
uvedenej v tomto návrhu poistnej zmluvy v prospech bankového účtu poisťovateľa, ak na bankový účet poisťovateľa bolo
na základe takéhoto vkladu, príkazu alebo podania poistné aj pripísané. V prípade, že prvé poistné nebude zaplatené riadne
a včas, platnosť tohto návrhu zanikne a poistenie na jeho základe nevznikne. Poistenie začína okamihom zaplatenia prvého
poistného, nie však skôr ako dňom, hodinou a minútou uvedenými v časti "Dátum vyhotovenia návrhu". V prípade, ak poistník
jednoznačne nepreukáže okamih zaplatenia poistného, má sa za to, že poistenie začalo 0.00 hodinou dňa, ktorý
bezprostredne nasleduje po dni vyhotovenia tohto návrhu.

Vyhlásenie poistníka: Poistník zaplatením prvého poistného vyjadruje súhlas s týmto návrhom na uzavretie poistnej zmluvy.
Poistník zaplatením prvého poistného potvrdzuje, že pred zaplatením poistného bol oboznámený s obsahom a že dostal
v písomnej podobe Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla, ktoré sa vzťahujú na poistnú zmluvu a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť ako jej príloha,
Informáciu o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy Povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a Informáciu pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku.
Poistník berie na vedomie, že poistné podmienky, ktorými sa riadi poistenie dojednané touto poistnou zmluvou,
sú mu v písomnej podobe k dispozícii aj na verejne dostupnom webovom sídle poisťovateľa www.allianzsp.sk ako
aj predajných miestach poisťovateľa.
Poistník zaplatením prvého poistného potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na uzavretie poistnej zmluvy
sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného poistenia a že vozidlo nie je používané na iné
účely ako je uvedené v tomto návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.
Poistník zaplatením prvého poistného berie na vedomie, že poisťovateľ mu v prípade riadnej akceptácie tohto návrhu
na uzavretie poistnej zmluvy doručí ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy poistku pre PZP s potvrdením



o poistení a zelenou kartou. Poistník zaplatením prvého poistného berie na vedomie, že počas platnosti poistnej zmluvy môže
poisťovateľ uhradiť poistné až do výšky 100 % ročného poistného prislúchajúceho za technickú asistenciu vozidlám
poskytovanú v zmysle príslušných všeobecných podmienok pre poskytovanie asistenčných služieb v PZP. Poisťovateľ bude
poistníka informovať o prípadnej zmene výšky poskytnutej úhrady. Poistník zaplatením prvého poistného potvrdzuje,
že v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poistnú zmluvu v zmysle tohto návrhu
na uzavretie poistnej zmluvy uzaviera vo vlastnom mene.
Osoba oprávnená na právne úkony: Ľubomír Fifik, RČ: 720720/9053, stat_organ

Dátum vyhotovenia návrhu
08. 10. 2015, 08:51 hod.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
Ing. Viktor Cingel, CSc., člen predstavenstva

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
Ing. Miroslav Pacher, člen predstavenstva

Informácie pre účely správy poistenia

Získateľské
číslo 1 52699 Získateľské

číslo 2 46823

Obchodný
zástupca Superpoistenie s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava, IČO: 31679242



Potvrdenie o poistení zodpovednosti č.: 9740014334 Druh motorového vozidla VIN (č. karosérie / podvozku)

Držiteľ motorového vozidla / vlastník motorového vozidla Osobný automobil do 3500 kg VF7GBKFWC94271265 Mesto Spišské Vlachy  

Mesto Spišské Vlachy, 00329657 Továrenská značka, typ Evidenčné číslo

Miesto trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu / sídla CITROËN (ostatné) SN205BG

SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy  

 
Séria a číslo technického preukazu vozidla, tech-
nického osvedčenia alebo obdobného preukazu Odtlačok pečiatky poisťovateľa

Obchodné meno poisťovateľa PA586324

Dátum vystavenia potvrdenia a podpis
oprávnenej osoby

Sídlo Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

8. 10. 2015

Doba platnosti poistenia zodpovednosti od 8. 10. 2015

do 7. 11. 2015
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
            Ing. Viktor Cingel, CSc.
             člen predstavenstva

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
            Ing. Miroslav Pacher
            člen predstavenstva



Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
v súlade s § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informácie o poisťovateľovi
Obchodné meno a právna forma:
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa:
Sídlo:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Slovenská republika
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

Charakteristika poistnej zmluvy

1. Názov poistného produktu

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmiekani pre povinné zmluvné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
zo dňa 15. 10. 2014 (VPP) a Osobitnými poistnými podmienkami pre povinné
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla zo dňa 15. 3. 2015 (OPP).

2. Popis poistného produktu

2.1. Poistené riziká (čl. III VPP)
Poistenie sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve v zmysle ustanovení čl. III VPP.

2.2. Výhody produktu
• povinné zmluvné poistenie so spoluúčasťou (čl. XV VPP),
• asistenčné služby pre prípad nehody, poruchy a odcudzenia vozidla,
• možnosť nahlasovania poistnej udalosti cez telefón, internet alebo

mobilnou aplikáciou,
• poistenie sa môže dojednať ako individuálne alebo hromadné poistenie.

2.3. Všeobecná charakteristika poistného plnenia (čl. XII VPP)
Uplatnené a preukázané nároky alebo náklady sa hradia v rozsahu podľa čl. XII VPP
do výšky limitu poistného plnenia dojednaného v poistnej zmluve.

2.4. Výluky z poistenia
Poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu podľa ustanovení čl. IV VPP.

2.5. Upozornenie na možnosť sankcií a postihov spojených s poistným plnením
Nárok poisťovateľa na náhradu vyplateného poistného plnenia alebo jeho
časti, odmietnutie poistného plnenia v zmysle ustanovení čl. XIII VPP, čl. XI VPP
a čl. XI VPP.

3. Oboznámenie o dôsledkoch nezaplatenia poistného (čl. VIII VPP)
Poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu
jeho splatnosti. Poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty. Ak je v poistnej
zmluve dohodnuté platenie poistného v splátkach, lehota pre zánik poistenia
začne plynúť od dátumu splatnosti nezaplatenej splátky poistného a predlžuje sa 
tak, že skončí uplynutím jedného mesiaca od dátumu splatnosti poslednej
splátky poistného. Poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty.

4. Doplnkové administratívne služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene poistenia
a poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácií o ich zmene
V poistení nie sú uplatňované žiadne ďalšie poplatky súvisiace s doplnkovými
administratívnymi službami.

5. Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožňujú poisťovateľovi
vykonávať zmeny podmienok poistenia bez súhlasu druhej zmluvnej strany
(čl. VII VPP)
Poistné pri poistení zodpovednosti podľa VPP sa stanovuje vo výške
zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa vyplývajúcich
z poistenia vrátane tvorby rezerv podľa osobitného predpisu. Výšku poistného
stanovuje poisťovateľ v zmysle predchádzajúcej vety pre poistné obdobie
dohodnuté v poistnej zmluve.

6. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy

6.1. Pri vedomom porušení povinností uvedených v ustanoveniach § 793
Občianskeho zákonníka môže poisťovateľ od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri
pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. Toto
právo môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť
zistil; inak právo zanikne.

6.2. Výpoveď poistnej zmluvy ku koncu poistého obdobia (čl. VIII VPP), výpoveď
po vzniku poistnej udalosti (čl. VIII VPP).

7. Spôsob vybavovania sťažností

7.1. Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu podané ústne alebo písomne.
Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže
sťažovateľ podať osobne, zaslať poštou na adresu sídla poisťovateľa, prípadne
emailom na dialog@allianzsp.sk.

7.2. Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podáva, čoho sa týka
(predmet sťažnosti) a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak je sťažovateľom fyzická
osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu bydliska fyzickej
osoby. Ak je sťažovateľom právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov
alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby.

7.3. Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať sťažovateľa o spôsobe
vybavenia jeho požiadaviek či dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní odo dňa jej
doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné
lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ
bezodkladne upovedomený.

7.4. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa sťažovateľ môže obrátiť na 
Národnú banku Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou poisťovateľa.

8. Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy
Poistná zmluva na základe návrhu na uzavretie poistnej zmluvy (ďalej len
"návrh") je uzatvorená okamihom zaplatenia prvého poistného vo výške
uvedenej v tomto návrhu ako „Splátkové poistné" na bankový účet
poisťovateľa najneskôr do 24.00 hodiny dňa, ktorý je v tomto návrhu uvedený
ako „Predbežné poistenie zodpovednosti od", a zároveň je takýto deň zhodný
s dňom vyhotovenia tohto návrhu.
Za zaplatenie sa považuje deň, hodina a minúta, kedy dôjde k pokynu na 
vykonanie platobnej operácie alebo k podaniu poštového peňažného poukazu
prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na poukázanie prvého poistného
vo výške uvedenej v tomto návrhu poistnej zmluvy v prospech bankového
účtu poisťovateľa, ak na bankový účet poisťovateľa bolo na základe takéhoto
vkladu, príkazu alebo podania poistné aj pripísané.
V prípade, že prvé poistné nebude zaplatené riadne a včas, platnosť tohto
návrhu zanikne a poistenie na jeho základe nevznikne.
Poistenie začína okamihom zaplatenia prvého poistného, nie však skôr ako
dňom, hodinou a minútou uvedenými v návrhu v časti „Dátum vyhotovenia
návrhu". V prípade, ak poistník jednoznačne nepreukáže okamih zaplatenia
prvého poistného, má sa za to, že poistenie začalo 0.00 hodinou dňa, ktorý
bezprostredne nasleduje po dni vyhotovenia tohto návrhu.

Upozornenie poistníka

Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností,
ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné
povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo
sprostredkovaní poistných produktov.

Táto informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy bola schválená dňa
15. 3. 2015.


