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NÁVRH NA UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY NA DIAĽKU

Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B (ďalej len „poisťovňa”) číslo poistnej zmluvy

získateľské číslo sprostredkovateľa

B. Všeobecné údaje o zmluve

C. Zvláštne údaje

D. Poistná doba

E. Vozidlo

VPP KAS-6 VPP 1000-7 

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú:

vozidlo 
je jazdené

vozidlo 
je úplne nové

Predpokladaný 
začiatok poistenia1

Od 
(hod:min)

Koniec 
poistenia dňa

DODATKOVÉ POISTENIE 
doplnkovej výbavy vozidla 
– položkovitý rozpis

EČV
/ ŠPZ

Dátum zápisu 
držiteľa MV

Počet 
sedadiel

určená 
Slovexpertou

určená 
ÚNP + výnimka

z faktúry 
za nové MV

určená oceňovacím 
programom

Palivo

Druh 
karosérie

EČV pride-
lené dňa

VIN / č. karosérie
 / č. podvozku

Dátum prvej evidencie 
(rok výroby)

Objem 
valcov

Výkon 
motora

Stav 
počítadla 

FarbaTyp 
motora

Nová cena 
vozidla
Doplnková 
výbava

Poistná suma vrátane 
doplnkovej výbavy

Celková 
hmotnosť 

Druh 
vozidla

Kód servisu/autopredajcu

TypTovár. 
značka



A. Poistník / Poistený (ak je poistený odlišný od poistníka, údaje o poistenom sú uvedené v prílohe)

Priezvisko / 
Názov firmy

Poistenie dojednal /
Štatutárny orgán

 Rodné číslo /  IČOMeno Titul

Orientačné 
číslo
Mobilný
telefón

E-mailIČ DPHPlatiteľ DPH:

Ulica PSČ

Obec

km

EUR

EUR EUR

cm3

kW

kg

Od začiatku tohto poistenia sa ruší poistná zmluva č.

PML EUR

áno niePredaj cez servis/autopredajcu

SWIFT (BIC) IBAN
(číslo účtu)

Pre toto poistenie platia:

1  Začiatok poistenia je buď deň a hodina stredoeurópskeho času dojednané v tomto návrhu poistenej zmluvy ako vyššie uvedený predpokladaný 
začiatok poistenia, nie však skôr ako dôjde k uzavretiu poistnej zmluvy, alebo deň a hodina stredoeurópskeho času prevzatia nového MV podľa 
preberacieho protokolu, alebo deň a hodina stredoeurópskeho času vykonania vstupnej obhliadky ojazdeného MV podľa Zápisu o obhliadke MV pri 
vstupe do poistenia, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr.

Poistený je povinný pred predpokladaným začiatkom poistenia ojazdeného vozidla podrobiť sa obhliadke poisteného ojazdeného vozidla. V opačnom 
prípade takáto poistná zmluva nenadobudne účinnosť a poisťovni nevznikne povinnosť poskytnúť poistenému poistné plnenie.

2659037759
629/112503

Centrum sociálnych služieb Sibírka

X 0 0 6 0 4 9 6 8

Martina Betinová Mgr - Konateľ

Sibírska 69 8 3 1 0 2
Bratislava 0948949237

sibirka@sibirka.sk

S K 4 3 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 7 2 7 2 0

X

X

2 5 1 1 2 0 2 0 1 0 5 5

CITROEN BERLINGO
Osobné vozidlo M1 do 3,5t

BL276UV V R 7 E R H N P J K J 5 5 3 3 9 9

2 2 0 3 2 0 1 9 2 2 0 3 2 0 1 9 Kombi

biela 1199 2040

81 20000 BA 5 X

16720 X

16720 14212
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(= DL x MDP)

Ročné poistné 
za batožinu

Ročné poistné 
za prepravu

Ročné poistné za úraz

Ročné poistné 
za čelné sklo

Ročné poistné 
za náhradné vozidlo

Ročné poistné 
za GAP poistenie

Poistná suma

Ročné poistné za 
dodatkové pripoistenia

Celkové ročné poistné 
za dodatkové pripoistenia

G. Dodatkové poistenia
Poistná suma:

Poistná 
suma:

Maximálna doba prenájmu 
náhradného vozidla (MDP):

Batožina:

Preprava:
Spoluúčasť 165 EUR
Poistenie 
čelného skla:

800 EUR400 EUR

2 000 EUR

35 EUR

Spoluúčasť 5 %,
min. 16 EUR Spoluúčasť 0 EUR

1 600 EUR

3 500 EUR

50 EUR 70 EUR 85 EUR

5 kalendárnych 
dní

Variant A Variant CVariant B Variant D

100 EUR

10 kalendárnych 
dní

5 500 EUR 7 000 EUR

Počet sedadiel 
vozidla

Základné poistné sumy: smrť následkom úrazu 700 EUR, trvalé následky úrazu 1 400 EUR

Úrazové poistenie:

Náhradné vozidlo:
Denný limit (DL):

Poistenie finančnej 
straty (GAP)

Dojednaný násobok 
zákl. poistných súm

Poistná suma GAP s DPH 
(obstarávacia hodnota GAP MV)

Sadzba

Koeficient
periodicity platenia

Franšíza 199 EUR

Výška 
zľavy

Výška 
zľavy

Výška 
zľavy
Výška 
zľavy
Výška 
zľavy

Základné poistné 
za motorové vozidlo

Upravené poistné 
za motorové vozidlo

Koeficient

Koeficient

Koeficient

Koeficient

Koeficient

Násobok 
koeficientov zliav

(= Základné poistné x Násobok koef. zliav)

Iná zľava – druh

Iná zľava – druh

Iná zľava – druh

Iná zľava – druh

Iná zľava – druh

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUREUR

EUR

EUR

EUR

EUR

%

%

%

%

%

%

H. Platenie poistného
Periodicita platenia poistného

Druh platby

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené pripísaním poistného, vrátane dane z poistenia2 na účet poisťovne.

ročne

PZ poštový peňažný poukaz

2 Na toto poistenie sa uplatňuje daň z poistenia podľa zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

štvrťročne

KZ bezhotovostne a avízo

polročne

KN bezhotovostne bez avíza

jednorazovo

IU inkaso z účtu platiteľa

Peňažný ústav poisťovne:
SLSP, a.s.
Tatra banka, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu IBAN/SWIFT (BIC) kód banky:
SK28 0900 0000 0001 7819 5386/GIBASKBX
SK60 1100 0000 0026 2322 5520/TATRSKBX
SK87 5600 0000 0012 0022 2008/KOMASK2X

Var. symbol (č. PZ bez spojovníkov): Konštantný symbol:

3558

jednorazové
Poistné je bežné Celkové ročné poistné

vrátane dane2

z toho daň 
z poistenia2

Celkové ročné 
poistné bez dane2

Splátka poistného 
vrátane dane2

Poistné 
vrátane 
dane je 
splatné 

v termínoch

EUR

EUR

EUR

EUR

F. Základné poistenie Typ poistenia   A B C D Sadzba Sadzbové
poistné

Koeficient 
spoluúčasti

Koeficient 
používania MV

EUR%

Dohodnutá výška spoluúčasti
(pre škody len na samotnom čelnom skle 

podľa čl. 12 ods. 4 VPP KAS-6)
, minimálne

iné

EUR%

Spôsob 
používania MV: taxi autoškolabežne autopožičovňa

krátkodobý 
nájom

dlhodobý 
nájom

výpožička 
MV

náhradné 
MV

predvádzacie 
MV

preprava 
nebezpeč. vecí

prednostná 
jazda

Koeficient
regiónu

Koeficient
veku

Koeficient
poistnej sumy

Koeficient
periodicity platenia

Celkové ročné poistné  
za základné poistenie MV
(= Upravené poistné za MV x Koef. periodicity platenia)

Minimálne poistné za motorové vozidlo EUREUR

X 4.34 725.65

5 165 1

X 1

0.96

1.14

1

794.15

AZ

UNP

NZ 40 0.6

10 0.9

ZVP 10 0.9

10 0.9 0.4374

347.36

1

347.36 347.36

X

X 0.00

0.00

0.00

1

0.00

X

X

347.36

25.73

321.63

347.36
X

2659037759
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I. Doba platnosti návrhu poistnej zmluvy

V prípade uzavretia poistnej zmluvy na diaľku sa za prijatie návrhu na uzavretie poistnej zmluvy považuje zaplatenie poistného vo výške uvedenej 
v tomto návrhu poistnej zmluvy v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa predpokladaného začiatku poistenia uvedeného v tomto návrhu poistnej 
zmluvy. Týmto prijatím návrhu poistnej zmluvy vzniká poistná zmluva a deň a hodina (stredoeurópskeho času) predloženia tohto návrhu poistnej 
zmluvy prostriedkami diaľkovej komunikácie je zároveň dňom (okamihom) uzavretia poistnej zmluvy. Poistenie začína: i) 00:00 hod. stredoeuróp-
skeho času dňa dojednaného v tomto návrhu poistnej zmluvy ako predpokladaný začiatok poistenia, nie však skôr ako dôjde k predloženiu tohto 
návrhu poistnej zmluvy prostriedkami diaľkovej komunikácie, ak bola poistná zmluva uzavretá pred dňom predpokladaného začiatku poistenia 
uvedeného v tomto návrhu poistnej zmluvy, alebo ii) dňom a hodinou prevzatia nového MV podľa preberacieho protokolu, alebo iii) dňom a hodinou 
vykonania vstupnej obhliadky ojazdeného MV podľa Zápisu o obhliadke MV pri vstupe do poistenia, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností 
nastane neskôr. Ak je deň uzavretia a deň predpokladaného začiatku poistenia uvedený v tomto návrhu poistnej zmluvy totožný, poistenie začína: 
iv) okamihom uzavretia poistnej zmluvy, alebo v) dňom a hodinou prevzatia nového MV podľa preberacieho protokolu, alebo vi) dňom a hodinou 
vykonania vstupnej obhliadky ojazdeného MV podľa Zápisu o obhliadke MV pri vstupe do poistenia, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností 
nastane neskôr. Ak bolo dojednané poistenie na dobu určitú, poistenie končí 24:00 hod. stredoeurópskeho času dňa dojednaného v tomto návrhu 
poistnej zmluvy ako koniec poistenia.
Pre spôsob uzavretia poistnej zmluvy na diaľku platí, že platnosť tohto predloženého návrhu poistnej zmluvy zanikne (tzn. poistná zmluva nevznikne), 
pokiaľ nebude poistné alebo splátka poistného vo výške uvedenej v tomto návrhu poistnej zmluvy pripísané na bankový účet poisťovne v lehote piatich  
 
kalendárnych dní odo dňa predpokladaného začiatku poistenia uvedeného v tomto návrhu poistnej zmluvy teda do , 
24:00 h. Prípadné neskoršie zaplatenie poistného nebude poisťovňa považovať za prijatie tohto návrhu poistnej zmluvy; poistná zmluva nebola 
uzavretá a poistné uhradené po lehote bude bez zbytočného odkladu vrátené poistníkovi.

Dátum a čas predloženia návrhu (= dátum a čas uzavretia poistnej zmluvy)    o (hod:min)  

J. Ďalšie ustanovenia

1. Podľa ust. § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že túto poistnú zmluvu môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov po 
uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej 
zmluvnej strane, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, poisťovňa má právo na pomernú časť poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania 
poistenia.

2. Poistený je povinný bezodkladne poisťovni oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 30 kalendárnych dní od vzniku poistnej udalosti, 
resp. odo dňa, keď sa o poistnej udalosti dozvedel.

Nová cena do poistenia 
stanovená dňa

pracovníkom 
spoločnosti Slovexpertao

3 0 1 1 2 0 2 0

2 5 1 1 2 0 2 0 1 0 5 0



dňa

V
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.................................................................................
Ing. Slávka Miklošová
predsedníčka predstavenstva

a generálna riaditeľka

.................................................................................
RNDr. Milan Fleischhacker

člen predstavenstva

Prehlásenie poistníka: 
1. Poistník prehlasuje a zaplatením poistného potvrdzuje, že:

a) súhlasí s návrhom poistnej zmluvy a zaplatením poistného dochádza k uzavretiu poistnej zmluvy s podmienkami uvedenými v návrhu poistnej
zmluvy,

b) súhlasí so začatím poskytovania finančnej služby odo dňa označeného v tejto poistnej zmluve ako začiatok poistenia podľa § 6 zákona
č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZOS“) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy na diaľku podľa § 5 ods. 1 alebo 2 ZOS,

c) k predpokladanému začiatku poistenia poistený disponuje nasledovným počtom kľúčov a ovládačov:

1) originálne kľúče od MV dodávané výrobcom MV v počte

2) kópie kľúčov od MV v počte

3) diaľkové ovládače (iné ako v kľúči) v počte

4) kľúče od mechanického zabezpečovacieho zariadenia typu v počte 

5) iné v počte 
d) k predpokladanému začiatku poistenia je MV zabezpečené nasledovnými predpísanými zabezpečovacími zariadeniami podľa čl. 13 VPP KAS-6:

 imobilizér     vyšší stupeň imobilizéru     mechanické zabezpečenie     autoalarm     satelitný vyhľadávací systém
a v prípade, že vyššie uvedené zabezpečovacie zariadenia nespĺňajú požadované zabezpečenie MV podľa čl. 13 VPP KAS-6, sa zaväzuje 
bezodkladne zabezpečiť MV podľa čl. 13 VPP KAS-6 a berie na vedomie, že dovtedy poisťovňa uplatní výluku a neposkytne poistné plnenie 
podľa čl. 10 ods. 26 a čl. 13 ods. 10 VPP KAS-6,

e) bol s dostatočným časovým predstihom pred zaplatením poistného a uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej
zmluvy, so Všeobecnými poistnými podmienkami pre havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej len „VPP KAS-6“) a v prípade dojednania
poistenia úrazu tiež so Všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie (ďalej len „VPP 1000-7), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
poistnej zmluvy, s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom
produkte (ďalej len „IPID“), s Informáciami pre spotrebiteľa pred uzavretím poistnej zmluvy na diaľku (ďalej len „Informácie“) a tiež prehlasuje,
že VPP KAS-6, IPID, Informácie a v prípade poistenia úrazu tiež VPP 1000-7 mu boli zaslané e-mailom,

f) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami
v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.

2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na
účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobec-
né nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil
s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie
o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne www.kpas.sk.

2
0
2

0

X X

Stredisko: 181
Bratislava
2 5 1 1 2 0 2 0



Čestné prehlásenie o škodovom priebehu
k poistnej zmluve havarijného poistenia č.

(pre produkt 245 a 315 sa uvádza číslo podzmluvy MV)

Evidenčné číslo MV

Poistník v mene Poisteného/Držiteľa poisteného MV čestne prehlasuje, že počas predchádzajúcich 48 mesiacov spôsobil Poistený/Držiteľ pois-
teného MV ako vodič akéhokoľvek MV uvedený počet zavinených škodových udalostí, na ktorých mal zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť:

Počet zavinených škodových 
udalosti za posledných 

48 mesiacov pred začiatkom 
poistenia

Bonusové havarijné poistenie 
(produkt 276 alebo 315)

Nebonusové havarijné poistenie 
(produkt 265 alebo 245)

Zníženie rozhodnej doby 
o počet mesiacov

Priznaná rozhodná doba 
v mesiacoch

Priznaná vstupná 
bonusová zľava

Priznaná vstupná 
nebonusová zľava

* 0 0 48 40 % 40 %

* 1 12 36 30 % 30 %

* 2 24 24 20 % 20 %

* 3 36 12 10 % 10 %

* 4 a viac 48 0 0 % 0 %

(* počet zavinených škodových udalostí vyznačiť krížikom)

Toto čestné prehlásenie poskytuje Poistník v mene Poisteného/Držiteľa poisteného MV spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insu-
rance Group pre účely priznania:

a)  vstupnej bonusovej zľavy v prípade uzavierania bonusového havarijného poistenia (produkt 276 alebo 315),
b)  vstupnej nebonusovej zľavy v prípade uzavierania nebonusového havarijného poistenia (produkt 265 alebo 245).

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B

dňaV

 ______________________________ ______________________________
 Ing. Slávka Miklošová  RNDr. Milan Fleischhacker
 predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka člen predstavenstva

2659037759

BL276UV

X

Bratislava 2 5 1 1 2 0 2 0



Zmluvné dojednania
„Akcia kasko 2020-1“

(ZD AK2020-1)
k poistnej zmluve č.

(pre produkt 245, 310 a 315 sa uvádza číslo podzmluvy MV)

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B

dňaV

 ______________________________ ______________________________
 Ing. Slávka Miklošová  RNDr. Milan Fleischhacker
 predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka člen predstavenstva

Odchylne od príslušných dojednaní vo vyššie uvedenej poistnej zmluve a odchylne od VPP KAS-6 sa pre vyššie uvedenú poistnú zmluvu, ktorou 
je poistené motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg vrátane, pre ktoré je základné poistenie dojednané podľa čl. 14 VPP KAS-6 
písm. b) ako Typ B, dojednáva nasledovné:

1.  Bezplatné pripoistenie čelného skla podľa čl. 19 VPP KAS-6 so spoluúčasťou vo výške 5 %, min. 16 EUR na celú dobu poistenia dojednanú vo 
vyššie uvedenej poistnej zmluve.

   ÁNO   NIE 

2.   Bezplatné pripoistenie batožiny podľa čl. 16 VPP KAS-6 na poistnú sumu 800 EUR na obdobie 24 mesiacov (2 poistné obdobia) odo dňa začiatku 
poistenia vyššie uvedenej poistnej zmluvy. Po uplynutí 24 mesiacov (2 poistné obdobia) odo dňa začiatku poistenia toto pripoistenie zaniká. 
V prípade záujmu poistníka si môže toto pripoistenie formou dodatku k poistnej zmluve opätovne v poistnej zmluve dojednať podľa aktuálne 
platného sadzobníka.

   ÁNO   NIE 
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Respect Slovakia

Valova 4274/38, 92101 Piešťany

PROTOKOL K OCENENIU AUTOMOBILU

Tento protokol je výsledkom samoobslužného online ocenenia automobilu na základe vložených údajov. Priemerná cena 
nového automobilu bola vypočítaná z posledných známych cien nových porovnateľných automobilov. Ak nie je oceňovaný 
automobil pojazdný, alebo je havarovaný, prípadne nespĺňa predpoklady bezpečného prevádzkovania na verejných 
komunikáciách, potom nie je vhodný na porovnávanie s databázou jazdených automobilov a jeho skutočnú hodnotu by mal 
stanoviť odborník (znalec). Upozorňujeme Vás na to, že tento protokol nemusí byť akceptovaný pre právne úkony, nakoľko 
nemá formu znaleckého posudku. Všetky hodnoty sú vrátane DPH. 

Značka CITROEN
Model Berlingo
Typové označenie E
Obdobie predaja (od roku - do roku) 2018-
Druh motora Benzín
Objem / výkon motora 1199 cm3 / 81 kW
Prevedenie 5-dv., 5-m., kombi, osob.
Región Slovenská republika
Rok prvej registrácie 2019

Štandardná výbava

- airbag - 8x
- ABS (protiblokovací systém kolies)
- ASR (protipreklzový systém kolies)
- ESP (eletronický stabilizačný systém)
- elektrické okná - 4x
- centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním
- klimatizácia - mechanická
- rádio

Ďalšia výbava

Tempomat,Tónované sklá

Priemerná cena nového automobilu 16,720.00 EUR

Spracované 25.11.2020

Tento dokument je vytvorený internetovou službou na serveri "shop.aad.sk". AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o., správca 
serveru, nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím poskytnutej informácie, ani za pozmenené hodnoty, texty 
alebo inak upravený dokument. 
Tento dokument je platný len s uzatvorenou zmluvou cez kalkulačku Respect Slovakia.


