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NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE

NEMENOVANýCH osôB PREPRAVOVANýCH
MOTOROWMVOZIDLOM - PRODUKT us

A. POISTNÍK/ POISTENý (ak nie je poistené iná osoba)

PúiwäoÉNizlolliĺyšootTTí W
lVleno, titul Žlč VÁ/lVO .Clsolšjlzf MHLQl

l

Číslo OP

nezamestnaný,SZČO)
Povolanie - oblast podnikania (špecifikovať — zamestnaný, Stav Štát Štát. prísl.

Miesto narodenia Priemerný čistý mesačnýprijem

Adresatrvaléhdbydliska -\ulica, čisl
\

PSČ
. ' Miesto/dodací, pošta

lifoilčke l/tĺhkats-Jů MÚ]: Qď—7W'454/ [Me?/\a
Adresa! pre korešpondenciu- ulica, čislo ' PSČ Miesto - dodacia pošta

Nazov peň_tuHŽĽÉhO
ústavu Číslo účtu v tvare lBAN

Siklýlílôlliglm 010 l0 rolo lôiĺlĺliliipĺt létiúyýyäjí i ll [ 'ĺl-ifi |: | i
1

Mobilný telefón/telefonický kontakt
O ag C$ i $G GO

Email

B. OBSAH POISTENIA

Začiatok poistenia

ll. alt/oto
Technický začiatok poistenia

ji 9. to fw
Koniec poistenia

0506/71)
Druh motorového vozidla

Oggbhĺ

Motorové vozidlá:

[X sú využívané na podnikateľskú činnost

El nie sú používané na podnikateľskú činnost

Počet poistených sedadiel!/i)
Typ motorového vozidla Štátna poznávacia značka

Tě QHÉE
Číslo motora

Hlinka/ai l/o

alebo
|:] poistenie času newhnut. liečenia úrazu

s nárokom na plnenie až od 15 %

Druh poistenia
Poistná suma Prirázkal Mesačné poistné

v EUR za zvysene na 19an sedadlo
riziko v % v EUR

lži Poistenie pre prípad smrti úrazom 4 1/90; * ( .]41

WPoistenie trvalých následkov úrazu 4 [ĺýůý " či (Sr
% Poistenie času nevyhnutného liečenia úrazu fĺ. (Ú i), * O(i S\?

Mesačné poistné na iedno poistené sedadlo plus daň z poistenia:

z toho daň z poistenia:

Mesačné poistné naiedno poistené sedadlo bez dane:

Dohodnutá splátka k úhrade za poistené sedadlá vrátane zľavy za počet sedadiel: deka.
Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení poistného vratane dane z poistenia.

PO-037»Oii/18 7-269—1872 7,2/3



Poistné obdobie a spôsob platenia poistného:

Xi — ročne

Ú — polročne
Poistné obdobie sa začina vždy
v deň zhodný s dňom v dátume

začiatku poistenia.

[] 4 — štvrťročne

[] 6 - mesačne

Druh platby:

Ci lU — inkaso z účtu platitel'a

Q(KN * bezhotovostne bez aviza

i] KZ — bezhotovostnesavizom

lĺi PZ — poštový peňažný poukaz

ROZSAH NÁROKOV A ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

Poistenými osobami sú nemenované osoby prepravované
motorovým vozidlom uvedeným v poistnej zmluve.
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti (úrazy poistených
osôb), ku ktorým dôjde na územi Europy:
- pri uvádzanímotorado chodu bezprostredne pred začiatkom

iazdv,
- pri nastupovaní alebo vystupovanízo stojaceho motorového

vozidla,
- za jazdy motorového vozidla a pri jeho havarii,
— pri krátkodobých zastávkach motorovéhovozidla vo vozidle,

či jeho blizkosti. v priestore určenom na jazdu motorového
vozidla,

- pri odstraňovaní bežných porúch motorového vozidla
vzniknutých v priebehu jazdy (výmena kolesa, žiarovky
a pod.).

3oist'ovňa poskytne v prípade úrazu poisteného, ktorý sa stal
dočas doby poistenia, poistné plnenie z tých rizík. ktoré sú
/ poistnej zmluve dojednaná (obsah poistenia).

(ik poistená osoba zomrie na následky úrazu, ktorý sa stal
rdobe trvania poistenia,vyplatí poist'ovňa oprávneným osobám
Jodl'a % 817 Občianskeho zákonníka v súlade so Všeobecnými
Joistnými podmienkami pre úrazové poistenie dojednanú
Joistnú sumu pre prípad smrti následkom úrazu,

I pripade trvalých následkov úrazu, ktorý sa stal poistenemu
/ dobe trvania poistenia, vyplatí poist'ovňa po ich ustálení
/ súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové
)oístenie príslušné percento z dojednanej poistnej sumy pre
rvalé následky úrazu podl'a tabul'ky B v „Zásadách a tabul'kách
)re hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení“

lvpĺňa poisťovňa

spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa a. s. Vienna insurance
Group (ďalej len „Zásady"), platných v čase vzniku úrazu.

V prípade úrazu poisteného v dobe trvania poistenia, ak čas,
ktorý je podl'a poznatkov vedy obvykle potrebný na zahojenie
alebo ustálenie telesného poškodenia, je najmenej 15 dni,
vyplatí poisťovňa podl'a Všeobecných poistných podmienok
pre úrazové poistenie za čas nevyhnutného liečenia príslušné
percento z dojednanej poistnej sumy pre čas nevyhnutného
liečenia, zodpovedajúce priemernej dobe liečenia telesného
poškodenia podl'a tabul'ky A v „Zásadách“ platných v čase
vzniku úrazu. Ak bolo dojednané poistenie času nevyhnutného
liečenia úrazom s nárokom na plnenie poistovne od 15 %

( podl'a tabul'ky A „Zásad"), vyplatí poisťovňa príslušné percento
z dojednanej poistnej sumy iba za úrazy, u ktorých priemerný
čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia podl'a
tabulky A .,Zásad" zodpovedá najmenej t5 percentám.

Poistenie sa nevzt'ahuje na úrazy, ku ktorým prišlo na miestach,
ktoré nie sú určené na prepravu osôb (napr. stúpačka, blatník
a pod.), a na úrazy, ktoré sa stali pri testovaní a typových
skúškach motorových vozidiel alebo pri účasti na pretekoch,
závodoch, súťažiach, vrátane tréningov k nim. Pri úrazoch, ku
ktorým dôjde pri použití motorovéhovozidla viacerými osobami,
ako je počet sedadiel, poisťovňa zníži plnenie v pomere počtu
sedadiel k počtu prepravovaných osôb,

Predajom, odcudzením alebo zničením motorového vozidla

poistenie zaniká. Poistník je povinný oznámiť všetky zmeny
údajov v poistnej zmluve, ku ktorým dôjde v dobe trvania
poistenia.

Návrh odoslanýdňa: Prezentačná pečiatka iaxovaiz Dňa: Návrh prijatý dňa:

Oceňoval; Dňa:

levybielené plochy vyplňuje poisťovňai
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Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia zákona č. štít/wed Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, Všeobecne poistné podmienkypre úrazové poistenie č. 808 a dojednania v poistnej zmluve. Poistné za prvé
poistné obdobie je splatné v deň začiatku poistenia. Poistné na d'alšie poistné obdobia sú splatné vždy v prvý deň
dojednaného poistného obdobia. Poistenie môže zaniknúť aj výpoveďou poistnika alebo poistovne do dvoch mesiacov

___i

na

po uzavretí poistnej zmluvy, Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

PREHLÁSENIE PBlSTNÍKA

i Poistnik svojim podpisom prehlasuje ze
ai bol s dostatočným casovym p:edsiihom pied uzatvorením

poistnej zmluvy ieomne oboznámenýsO|eZ|tym|mluvnými
podmienkami uzatváranehopoistenia prosti'eeoniotvom informac-

neho dokumentu o poistnom produkte;
2 bol oboznámený so znením Všeobecných poistných podmienok

opistenia (dalej len ..VPP"|. Osobitny'mi poistnými podmienkami

(dalej len .,OPP“). Zmluvnymi dojednaniami ldalej'|o „ZD'i
Osobitnými zmlnvmmi doe|a|||ar|||alei lenOZD i. ktoré sa

CY

odkladu oznamit pmstovni všetky pripadne zmeny v týchto

údajoch
2. \/

Oiprípade
ak postrvk a poistena osoba nie sú totozne osoby

stník prehlasuje. že má opravnenie poskytnut poistovniosobne
udaje poisteného na ucely uzatvárania správy a pin enia tejto

poistnej zmluvy podla zákonao. 39/2015 Z.z.opoistovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zakonov.

3. Poistovňa intormuje poistnika. že osobné údaje spracúva v sulade
sNariadením Europskeho pariamentua" Rady iEÚj Kilb/679
?2/ aprila ZOio WlitanvalonCosob;risnaf“arimsuonjihob

vztahujuna porstenie dojednar ie touto postnuu zmluvou „dalej udajov a u volnorr pohybe takýchto udajov. ktorym sa zrušuje

s doluaj ako.Poisthe podmienkvraklme smern|ica95/4b/ES(vseobecnenariadenieoochráneudajovi|d'aiei

13 __prevzal vtlačenej podobe pri podpoe toto poistnej zmluvy len ..Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi,

„€ Etpred uzatv tenim tejto poistnej zmluvy mu boliinza7aklade Poislník prehlasuje že sa oboznámil s informáciami o spracúvani

ní. ustanovenia 5788 odsB zákona|“. 40/i964Zb vzneni jeho osobných udajov podľa Nariadenia, vratane informacii o jeho

ak neskoršioh predpisov oznamene„ spristupnene na
vvebovom

právach. Zároveň berie na vedomie. že lniormácie o spracovaní

„€
sídle poistovne www.koopsk vo iormate pdi, s možnostou osobných údajov je možne najst aj na webovej stránke poistovne.

10
jeho nasledneho stiahnutia alebo tlače;

10
cl úplne a pravdivo odpovedal na vsetky otázky týkajúce sa dojed—

návania poistenia podla tejto poistnej zmluvy a je oboznámený
se „. *,10

s povmnostann v pnebehu trvania p0|sten|a bez zbytocneho podp|s porstmka. _ . .. _ ._
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TERMALŠPORT TS s.r.o“ rtšrnestle 185/2

. "VU (VJ +
datum uzavretia poistenia

rtČk
...... .„\;...„Í . .. ';f -

.v'ř|< “i?/.V
podpis poistnika meno a podpis obchorm' 'vo'zastupoupoistovne

'

lčit' lel'ne]

Záznamy 0 dojednani poistenia:


