
ŠKODA Financial Services 
Úver. Lízlng. Poistenie. Mobilita.' 

Číslo Zmluvy o finančnom lízingu / Zmluvy o AutoKredite / 
Zmluvy o spotrebiteľskom úvere: 927986 

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY 
Poistník / poistený 

Meno/obchodné meno/názov: Mesto Sencc 

Zápis v registri: Štatistický úrad SR právna forma: 801 Obec/ obecný úrad/Odvetvie: 84110 všeobecná verejná správa 

Rodné Číslo/IČO: 00305065 IČDPH: 

Trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania 

Ulica: Mierové nám.8 PSČ: 903 01 

Číslo dokladu totožnosti: 

Poisťovateľ 

Telefón: 02/20205123 

Obce: 

Mail: 

SENEC 

musenec@senec.sk 

• 
PoisfovateF: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (ďalej ako ..poisťovateľ'). 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: VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska 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 č.: 26476/B; registračné číslo v registri 
samostatných finančných agentov pre sektor poistenia Národnej banky Slovenska, www.nbs.sk: 159100, 
Finančný agent: Autoprofit, s.r.o. (ďalej ako ..finančný agent"). Šaľská 743/2. 92401 GALANTA. IČO: 36239763, zápis v registri: ORSR Trnava, oddiel: 
Sro, vložka č.: 12327/T; registračné číslo v registri samostatných/podriadených finančných agentov pre sektor poistenia Národnej banky Slovenska, web: 
www.nbs.sk: 61335. konajúca osoba: Patrik Práznovský 

Informácie o vozidle 

Výrobca, model, výbava: ŠKODA Nová ŠKODA Superb Ambition 

Číslo karosérie (VIN): TMBAD9NP3H7028980 

Kategória vozidla 

Poistenie 

Osobné do 3500 ke 

Farba: Modrá Pacific 

Zdvih, objem: 1 984 cm' Rok výroby: 2016 Výkon: 

Vozidlo je: Nové EČV: 

162 k\Y 

OEV: 

Poistenie na dobu neurčitú (okrem 
Začiatok poistenia: 22.09.2016,00:00 Ucel použitia: na bežne ucely Druh poistenia: OA LS p rip0i s tcnia finančnej straty) 
I. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

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

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 5.00 % 

Doba škodového priebehu v mesiacoch: 12 

došlo k výplate poistného plnenia. Poisťovaleľ uplatňuje malus vo výške 5.00 % 

II. Moje auto KASKO OPTIMAL+ 

X Havária X Živel X Odcudzenie X Európa (geografické územie) X Pripoistenie náhradného vozidla 

X Pripoistenie pneumatík (bez spoluúčasti) X Úrazové pripoistenie vodiča (prípad smrti) Spoluúčasť 5.00 7c, min. 150.00 € 

Poistná suma určená poistníkom: 32 419,00 € 

III. Pripoistenie finančnej straty 

Kúpna cena s DPH: 28 900,00 ť 

V rámci KASKO poistenia je čelné sklo poistené bez spoluúčasti (oprava, resp. výmena). Maximálna 
výška poistného plnenia je 1000 EUR v priebehu jedného poistného obdobia. 

X s náhradou spoluúčasti 

Pripoistenie finančnej straty - doba trvania financovania max. 4 roky od začiatku poistenia (doba určitá), koniec poistenia finančnej straty: 22.09.2019 

Pre prípad smrti následkom úrazu: Splátka: 
Splátka: 

Počet osôb: 
IV. Pripoistenia 
Úrazové: Pre prípad trvalých následkov úrazu: 
Batožina: 

Mesačné poistné (PZP, MA KASKO, Pripoistenie finančnej straty, Pripoistenie náhradného vozidla, 
Pripoistenie pneumatík) spolu: 

Mesačné poistné uhrádza poistník na základe príkaznej zmluvy prostredníctvom VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. (ďalej ako "VWFS"). 
Poisťovateľom predpísané zabezpečovacie zariadenie: 

120,99 € 

Imobilizér, Alarm s plávajúcim kódom - TypMETA 

Poistník 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 "finančná spoločnosť") v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o finančnom lízingu/Zmluvy o 
Autokredile/Zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 927986 uzatvorenej dňa 22.09.2016 v Galanta medzi finančnou spoločnosťou a poistníkom (ďalej ako 
"pohľadávka"). Súčasne dáva poisťovateľovi neodvolateľný príkaz, a to až do doby uspokojenia pohľadávky finančnej spoločnosti s príslušenstvom (t. j. 
dlžnej sumy istiny, úrokov z omeškania, poplatkov a ostatných nákladov), na to. aby v prípade vzniku nároku na poistné 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 osobných údajov, údajov o poistení v zmysle tejto poistnej zmluvy, z 
ktorého poistné plnenie žiadam vinkulovať v prospech finančnej spoločnosti po dobu trvania vinkulácie. 

Poistník berie na vedomie, že poisťovateľ mu doručí potvrdenie o poistení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla a zelenú kartu. Poistník - 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 služieb 
Mondial Assistance. Poisťovateľ bude poistníka informovať o prípadnej zmene výšky poskytnutej zľavy. 

mailto:musenec@senec.sk
http://www.nbs.sk
http://www.nbs.sk


ŠKODA Financial Services 
Úver. Uzing. Poistenie. Mobilita.* 

Číslo Zmluvy o finančnom lízingu / Zmluvy o AutoKredite / 07700*; 
Zmluvy o spotrebiteľskom úvere: 

Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia 
dojednaného prostredníctvom návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, resp. poistnou zmluvou. Ďalej poistník vyhlasuje, že vozidlo nieje používané na iné 
účely ako je uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, resp. v poistnej zmluve, že je vybavené poisťovateľom vyžadovanými 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. 

Odchylne od ustanovenia či. XII ods. 4) bod a) VPP Moje auto KASKO zo dňa 15.12.2014 sa dojednáva, že poisťovatel" 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. 

V poistení vozidla je zahrnuté aj úrazové pripoistenie osôb vo vozidle pre prípad smrti následkom úrazu na maximálnu poistnú sumu 10 000 EUR, ktoré sa 
riadi ustanoveniami VPP a OPP Moje auto KASKO zo dňa 15.12.2014. Odchylne od ustanovenia či. II ods. 13) VPP sa poistná ochrana dojednáva len pre 
sedadlo vodiča. 

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 pripoistenie náhradného 
vozidla". 

Poistník dáva poisťovateľovi: písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa a zaisťovateľa na účely správy 
poistenia, na účely likvidácie poistných udalostí a na účely zaistenia na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a 
písomný súhlas s cezhraničným prenosom osobných údajov do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak budú vyžadované 
pre likvidáciu poistnej udalosti vzniknutej v takejto krajine. 

* Poistenie - poistné produkty sprostredkované spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o.. Vajnorská 98, 831 04 Bratislava. 
IČO 35 835 583. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel Sro, Vložka č. 26476/B, zapísaná v registri finančných agentov NBS 
pod č. 159100 pre sektor poistenia a zaistenia ako samoslatný finančný agent nevýhradnej povahy na základe zmlúv s viacerými poisťovňami. 

Galanta 
22.09.2016 

Nepoškodené vozidlo videl a totožnosť Mienia overil poistovateľ 
zastúpený finančným/gemom 



ŠKODA Financial Services 
Úvar. Lizing. Poistenie. Mobilita.' 

Číslo Zmluvy o finančnom lízingu / Zmluvy o AutoKredite / 
Zmluvy o spotrebiteľskom úvere: 927986 

PRÍLOHA K NÁVRHU NA UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY PRE 
PRIPOISTENIE NÁHRADNÉHO VOZIDLA 

1. Týmto pripoistením sa poskytuje poistná ochrana pre prípad vynaloženia nákladov spojených s prenájmom náhradného vozidla za dobu: 
a) nevyhnutnú na opravu poisteného vozidla, maximálne však za dobu 5 dní, ak došlo v dôsledku poistnej udalosti k poškodeniu poisteného vozidla, 
poistené vozidlo bolo preto opravované v opravovni a poisfovateľovi vznikla povinnosť poskytnúť poistné plnenie z primárneho poistenia, pričom 
náhradné vozidlo bolo prenajaté počas doby opravy poisteného vozidla alebo 
b) určenú na 5 dní, ak došlo v dôsledku poistnej udalosti k totálnej škode na poistenom vozidle alebo k odcudzeniu poisteného vozidla a poisfovateľovi 
vznikla povinnosť poskytnúť poistné plnenie z primárneho poistenia, pričom náhradné vozidlo bolo prenajaté v dôsledku takejto poistnej udalosti 
najneskôr do 15 dní od jej vzniku. 

2. Maximálna výška poistného plnenia za jeden deň prenájmu náhradného vozidla je 50 EUR a maximálny počet dní prenájmu náhradného vozidla, za ktoré 
poisťovateľ poskytuje poistné plnenie v priebehu jedného poistného roka je 5 dní. 

3. Doba nevyhnutná na opravu poisteného vozidla začína plynúť dňom prijatia poškodeného poisteného vozidla do opravovne a končí dňom vystavenia 
faktúry za opravu tohto vozidla alebo dňom odovzdania opraveného poisteného vozidla do užívania, a to podľa toho. ktorý deň nastane skôr. 

4. Územná platnosť, poistná doba a poistné obdobie sú rovnaké ako v uzavretom primárnom poistení vozidla. 

5. Poistným plnením je suma predstavujúca výšku nákladov preukázateľne vynaložených na prenájom náhradného vozidla v maximálnej dennej výške 50 
EUR s výnimkou nákladov na pohonné hmoty, prevádzkové hmoty, údržbu, umývanie a iných nákladov, ktoré nemajú povahu odplaty za prenájom 
náhradného vozidla. 

6. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie za podmienky, že poistník preukáže prenájom náhradného vozidla zmluvou a faktúrou vystavenou 
opravovňou, autopožičovňou alebo osobou, ktorá má oprávnenie podľa príslušných právnych predpisov na vykonávanie tejto podnikateľskej činnosti. 

7. Nárok na poistné plnenie z pripoistenia náhradného vozidla nevzniká, ak bude poistné plnenie z primárneho poistenia vyplatené rozpočtom. 

8. Poistník alebo poistený alebo oprávnená osoba sú povinné oznámiť poisťovateľovi prenájom náhradného vozidla do: 
a) 15 dní od prvého dňa prenájmu, ak náhradné vozidlo bolo prenajaté v Slovenskej republike. 
b) 30 dní od prvého dňa prenájmu, ak náhradné vozidlo bolo prenajaté v zahraničí. 

9. V prípade porušenia povinnosti poistníka nahlásiť poistnú udalosť poisfovateľovi v uvedených lehotách bodu 8. je poisťovateľ oprávnený primerane 
znížiť poistné plnenie. 

* Poistenie - poistné produkty sprostredkované spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o.. Vajnorská 98. 831 04 Bratislava. 
ICO 35 835 583. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26476/B. zapísaná v registri finančných agentov NBS 
pod č. 159100 pre sektor poistenia a zaistenia ako samostatný finančný asent nevýhradnej povahy na základe zmlúv s viacerými poisťovňami. 

. / 

Galanta 
22.09.2016 
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ŠKODA Financial Services 
Úver. Llzlng. Poistenie. Mobilita.* 

Číslo Zmluvy o finančnom lízingu / Zmluvy o AutoKredite / 
Zmluvy o spotrebiteľskom úvere: 927986 

OSOBITNE POISTNÉ PODMIENKY K POISTENIU MOJE AUTO KASKO 
A POVINNÉMU ZMLUVNÉMU POISTENIU ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA 

ŠKODA POISTENIE 

Osobitné poistné podmienky (ďalej ako ..OPP"') k poisteniu Moje auto KASKO a povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla - SKODA POISTENIE dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie Moje auto KASKO (ďalej ako ,.VPP - K") 
Osobitné poistné podmienky k poisteniu Moje Auto KASKO a Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej ako„VPP - PZP") a Osobitné poistné podmienky k PZP tvoria spolu s VPP - K a VPP - PZP neoddeliteľnú 
súčasť poistnej zmluvy. 

Článok I - Poistné obdobie a splatnosť poistného 

1. Počas doby trvania Zmluvy o finančnom lízingu. Zmluvy o AutoKredite alebo Zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa dojednáva ročné poistné obdobie a 
mesačná splatnosť poistného bez prirážky za polročné platenie. Po ukončení Zmluvy o finančnom lízingu alebo Zmluvy o AutoKredite sa dojednáva ročné 
poistné obdobie a poistník bude pokračovať v platení poistného ročne na účet poisťovateľa oznámený poistníkovi poisťovateľom aspoň jeden mesiac pred 
ukončením Zmluvy o finančnom lízingu alebo Zmluvy o AutoKredite pokiaľ sa nedohodne inak. Na základe písomnej žiadosti poistníka je možné dojednať 
splatnosť poistného štvrťročne alebo polročne. 

2. Poistník je povinný platiť po dobu trvania Zmluvy o finančnom lízingu poistné za Moje auto KASKO a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v jednotlivých mesačných splátkach spolu so splátkou (lízingovou alebo úverovou) na účet finančnej 
spoločnosti, pričom zaplatenie na ním určený účet sa považuje za zaplatenie poistného poisfovateľovi. Platba na iný účel. ako je účet určený podľa 
predchádzajúcich ustanovení, nebude uznaná za zaplatenie poistného. 

3. Poisťovateľ oprávnil finančnú spoločnosť po dobu trvania Zmluvy o finančnom lízingu. Zmluvy o AutoKredite alebo Zmluvy o spotrebiteľskom úvere v 
mene poisťovateľa prijímať platby poistného, tieto vymáhať a uplatňovať ich zaplatenie. 

4. Poistník vyhlasuje, že na akúkoľvek zmenu poistenia pristúpi po dobu trvania vinkulácie len po predchádzajúcom písomnom súhlase finančnej 
spoločnosti. 

Moje auto KASKO 
Článok II - Povinné vybavenie zabezpečovacím zariadením 

1. Osobné a nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3 500 kg musia byť počas poistenia povinne vybavené zabezpečovacími 
zariadeniami, ktorých druh je odstupňovaný podľa poistnej hodnoty vozidla (vrátane príslušenstva tvoriaceho povinnú, štandardnú a doplnkovú výbavu 
vozidla), nasledovne: 

a) do 20 000,00 EUR s DPH (vrátane) - jedno určené zabezpečovacie zariadenie. 
b) od 20 000.01 EUR do 83 000.00 EUR s DPH (vrátane) - kombinácia dvoch určených zabezpečovacích zariadení, 
c) od 83 000,01 EUR s DPH - kombinácia troch určených zabezpečovacích zariadení. 

2. Určeným zabezpečovacím zariadením sa v zmysle týchto OPP rozumie: 
- mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s vozidlom, 
- imobilizér. 
- elektronický poplachový systém (autoalarm). 
- elektronický vyhľadávací systém. 

3. Odnímateľným mechanickým zabezpečovacím zariadením sa rozumie vybavenie vozidla mechanickým zariadením proti neoprávnenému použitiu vozidla 
schváleného typu. ktoré nieje pevne spojené s konštrukciou vozidla, napr. zariadenie blokujúce volant riadenia, ovládacie pedále spojky, prevádzkovej 
brzdy, páku ručnej brzdy a pod. 

4. Mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s vozidlom sa rozumie vybavenie vozidla mechanickým zariadením proti neoprávnenému 
použitiu vozidla schváleného typu. ktoré je pevne a nerozoberateľne spojené s konštrukciou vozidla a ktoré blokuje radenie prevodových stupňov 
zaparkovaného vozidla v polohe spätný chod u mechanických prevodoviek, v polohe parkovanie u automatických prevodoviek alebo mechanizmus riadenia 
vozidla, napr. volantovú tyč. 

5. Za mechanické zabezpečovacie zariadenie sa nepovažuje mechanické zariadenie proti neoprávnenému použitiu vozidla, ktorým je vozidlo vybavené z 
hľadiska splnenia podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim podmienky premávky vozidiel na pozemných 
komunikáciách ako napr. zámky dverí, mechanizmus uzamknutia volantu riadenia a pod., s výnimkou zariadenia spĺňajúceho podmienky ustanovené v ods. 
3) tohto článku. 

6. Imobilizérom sa rozumie zariadenie schváleného typu, ktoré je určené na to, aby zabránilo prevádzke vozidla jeho vlastnou motorickou silou pomocou 
znemožnenia funkcie aspoň dvoch samostatných obvodov vozidla, ktoré sú potrebné na prevádzku vozidla jeho vlastnou motorickou silou alebo kódovým 
rušením aspoň jednej ovládacej jednotky, potrebnej na prevádzku vozidla. Imobilizér sa musí samočinne aktivovať po vytiahnutí kľúča zo spínacej skrinky 
bez akéhokoľvek doplňujúceho zásahu vodiča. 

7. Elektronickým poplachovým systémom sa rozumie elektronický systém schváleného typu určený na montáž pre rôzne typy motorových vozidiel. 
konštruovaný tak. aby zvukovým a/alebo optickým signálom upozornil na akékoľvek vniknutie neoprávnenej osoby do vozidla alebo na zásah do vozidla a 
ako doplnkovú ochranu poskytuje ochranu proti neoprávnenému použitiu vozidla vlastnou motorickou silou tak, že pri neoprávnenom vniknutí do vozidla 
automaticky blokuje elektronické systémy vozidla a zamedzuje tým jeho naštartovaniu. Elektronický poplachový systém montovaný spolu s imobilizérom 
nenahrádza imobilizér a musí blokovať elektronické systémy vozidla, ktoré sú rozdielne od elektronických systémov, ktoré blokuje imobilizér. 
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8. Poistník je povinný udržiavať zabezpečovacie zariadenia, ktorými je vozidlo vybavené, v prevádzkyschopnom a funkčnom stave a aktivovať ich pri 
každom opustení vozidla. 

9. Pri dojednaní doplnkového poistenia nadštandardnej výbavy vozidla so základným poistením pre poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku havárie sa 
výškou poistnej hodnoty rozhodujúcou pre povinné vybavenie vozidla zabezpečovacími zariadeniami rozumie súčet poistných hodnôt vozidla a jeho 
nadštandardnej výbavy. 

1. Nákladmi na opravu sa rozumejú účelne vynaložené a primerané náklady na opravu poškodeného poisteného vozidla. 

2. Poisťovateľ môže odporučiť opravovňu, ktorá vykoná opravu poškodeného poisteného vozidla. 

3. Po oprave poškodeného poisteného vozidla v opravovni a predložení účtovného dokladu za opravu poisťovateľ uhradí náklady vynaložené na opravu 
poškodeného poisteného vozidla súvisiace s danou poistnou udalosťou vo výške účtovanej opravovňou, najviac však: 

a) materiálové náklady maximálne do výšky cien originálnych náhradných dielov a materiálu stanovených výrobcom/dovozcom vozidiel a/alebo 
výrobcom/dovozcom náhradných dielov a materiálu pre danú značku a typ poisteného vozidla, ktoré boli použité pri jeho oprave. 
b) náklady na prácu stanovené na základe časových noriem a technologických postupov dodávaných výrobcom pre danú značku a typ poisteného vozidla 
a hodinovej sadzby za opravu účtovanej opravovňou, v ktorej bolo poškodené poistené vozidlo opravené, maximálne však do výšky obvyklej hodinovej 
sadzby účtovanej opravovňami obdobnej technologickej výbavy a v rozsahu opravárenských služieb pre danú značku a typ poisteného vozidla v mieste 
opravy poškodeného poisteného vozidla v Slovenskej republike, ak nieje dojednané inak. 

4. Ak sa na území Slovenskej republiky pre danú značku alebo typ poisteného vozidla nenachádza autorizovaná opravovňa, po oprave poškodeného 
poisteného vozidla v opravovni a predložení účtovného dokladu za opravu súvisiacu s danou poistnou udalosťou poisťovateľ uhradí náklady vynaložené na 
opravu poškodeného poisteného vozidla súvisiace s danou poistnou udalosťou vo výške účtovanej opravovňou, najviac však: 

a) materiálové náklady maximálne do výšky cien originálnych náhradných dielov a materiálu stanovených výrobcom/dovozcom vozidiel a/alebo 
výrobcom/dovozcom náhradných dielov a materiálu, ktoré boli použité pri oprave poisteného vozidla a ktoré účtuje najbližšia zahraničná autorizovaná 
opravovňa pre danú značku a typ poisteného vozidla, 
b) náklady na prácu stanovené na základe časových noriem a technologických postupov dodávaných výrobcom pre danú značku a typ poisteného vozidla 
a hodinovej sadzby za opravu účtovanej najbližšou zahraničnou autorizovanou opravovňou pre danú značku a typ poisteného vozidla. 

5. Po oprave poškodeného čelného skla v opravovni a predložení účtovného dokladu za opravu poisfovateľ uhradí náklady vynaložené na opravu čelného 
skla poisteného vozidla vo výške účtovanej opravovňou, maximálne však do výšky 30 EUR vrátane DPH. bez ohľadu na počet opravovaných poškodení 
súvisiacich s danou poistnou udalosťou. 

6. Ak poistník písomne požiada o stanovenie nákladov na opravu poškodeného poisteného vozidla rozpočtom, poisťovateľ uhradí náklady súvisiace s danou 
poistnou udalosťou nasledovne: 

a) materiálové náklady do výšky cien náhradných dielov a materiálu vyhovujúcej akosti; ak náhradné diely a materiál vyhovujúcej akosti nie sú k 
dispozícii, poisťovateľ uhradí materiálové náklady maximálne do výšky cien originálnych náhradných dielov a materiálu stanovených 
výrobcom/dovozcom vozidiel a/alebo výrobcom/dovozcom náhradných dielov a materiálu pre danú značku a typ poisteného vozidla vrátane DPH. 
b) náklady na prácu stanovené na základe časových noriem a technologických postupov dodávaných výrobcom vozidiel pre danú značku a typ 
poisteného vozidla a hodinovej sadzby za opravu vo výške 10 EUR s DPH. 

7. Ods. 1) až 4) a ods. 6) tohto článku sa primerane týkajú tiež opravy poškodenej poistenej nadštandardnej výbavy vozidla. 

8. Poisťovateľ uhradí účelne vynaložené náklady na vyprostenie, odtiahnutie a uskladnenie poškodeného poisteného vozidla z miesta poistnej udalosti do 
miesta uskladnenia alebo opravy v plnom rozsahu, ak vznikli na základe jeho pokynu. 

Článok IV - Postup v prípade poistnej udalosti mimo územia Slovenskej republiky 

1. Ak došlo k poistnej udalosti v zahraničí, je poistník povinný preukázať jej vznik predovšetkým potvrdením policajných orgánov alebo vyplnením správy o 
nehode, zápisom o poškodení vyhotoveným zahraničným partnerom poisťovateľa. prípadne po dohode s poisťovateľom iným hodnoverným spôsobom. 

2. O každom odťahu na územie Slovenskej republiky rozhoduje poisťovateľ alebo ním poverená osoba. 

3. Poisťovateľ uhradí náklady na vyprostenie, odtiahnutie a uskladnenie vozidla poškodeného v zahraničí v zmysle ustanovení či. VI ods. 8) a 9). O 
účelnosti, možnosti, spôsobe a rozsahu opravy vozidla v zahraničí rozhodne poisťovateľ ešte pred začatím opravy. 

4. Náklady na najnutnejšiu opravu, ktoré uhradí poistník (alebo oprávnená osoba) v zahraničí sám, budú hradené v tuzemskej mene podľa platného kurzu 
Národnej banky Slovenska ku dňu vystavenia faktúry, a to v rozsahu poistenia dojednaného v poistnej zmluve. 

5. Ak bolo poskytnuté poistné plnenie zahraničným partnerom poisťovateľa a pre poisťovateľa nevznikla povinnosť poskytnúť ďalšie poistné plnenie, je 
poistník povinný hodnotu spoluúčasti do 15 dní po skončení vyšetrenia poistnej udalosti vrátiť poisťovateľovi. Ak je hodnota spoluúčasti vyššia než poistné 
plnenie poskytnuté zahraničným partnerom poisťovateľa, je poistník povinný vrátiť poisťovateľovi hodnotu poistného plnenia, a to v tuzemskej mene podľa 
platného kurzu Národnej banky Slovenska ku dňu plnenia zahraničným partnerom poisťovateľa. 

6. Ak náklady vyplatené zahraničným partnerom poisťovateľa v súvislosti s poistnou udalosťou presiahli poistné plnenie, ktoré je poisťovateľ povinný 
vyplatiť, je poistník povinný vrátiť rozdiel oboch plnení poisťovateľovi do 15 dní po skončení vyšetrenia poistnej udalosti. 

7. Ak sa v dôsledku poistnej udalosti v zahraničí poistník (alebo oprávnená osoba) nemôže s vozidlom vrátiť na územie Slovenskej republiky, poisťovateľ 
uhradí náklady na prepravu do miesta jeho trvalého bydliska, vrátane nákladov na prepravu cestujúcich, ktorí sa preukázateľne prepravovali poisteným 
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vozidlom, a to do výšky cestovného vlakom II. triedy s miestenkou. 

8. Na to čo pre prípad poistnej udalosti mimo územia SR nieje upravené v tomto či. OPP. sa použije čl. VI týchto OOP. 

Článok V - Úrazové poistenie osôb vo vozidle 

1. Poistenie pre prípad smrti, trvalých následkov úrazu, denného odškodného pri pobyte v nemocnici a/alebo denného odškodného počas doby nevyhnutného 
liečenia sa dojednáva na poistné sumy uvedené v poistnej zmluve. Násobok poistnej sumy v poistení trvalých následkov úrazu, denného odškodného pri 
pobyte v nemocnici a/alebo denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia musí byť rovný násobku poistnej sumy dojednanej v poistení smrti. 

Článok VI - Poistenie batožiny 

Poistenie batožiny sa dojednáva na poistnú sumu uvedenú v poistnej zmluve. Dojednaná poistná suma je limitom plnenia pri jednej poistnej udalosti pre 
batožinu všetkých osôb cestujúcich vo vozidle. 

Článok VII - Druh použitia vozidla 

Podľa druhu použitia vozidla uvedeného v poistnej zmluve poisťovateľ navýši poistné koeficientom uvedeným v poistnej zmluve pre tieto druhy použitia: 
a) vozidlo s právom prednostnej jazdy (s výstražným zariadením). 
b) vozidlo prevážajúce nebezpečný náklad. 
c) taxislužba. 
d) autopožičovňa, 
e) pancierované vozidlo. 

Poisťovateľ uplatní stanovené navýšenie za všetky uzavreté základné a doplnkové poistenia, okrem doplnkového úrazového poistenia osôb vo vozidle a 
doplnkového poistenia batožiny. 

PZP 
Článok VIII 

1. Pre účely tohoto poistenia sa vozidlom určeným k zvláštnemu účelu rozumie vozidlo, ktorého používanie je spojené so zvýšeným rizikom. V poistnej 
zmluve musí byť zodpovedajúci druh použitia vozidla vždy uvedený. 

2. Potvrdenie o poistení vydáva poisťovateľ s platnosťou na celú dobu poistenia dohodnutú v poistnej zmluve. Zelenú kariu poisťovateľ vydáva s platnosťou 
na jedno poistné obdobie. 

Záverečné ustanovenia 
Vyhlásenie poistníka o oznámení poistných podmienok 

Poistník podpisom na poistnej zmluve súhlasí s tým, aby mu poistné podmienky, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou. 
poisťovateľ poskytol jedným z nasledovných spôsobov: 

v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy 

sprístupnením na webovom sídle poisťovateľa www.allianzsp.sk vo formáte pdf, s možnosťou jeho následného stiahnutia alebo tlače 

elektronicky na nasledovnú e-mailovú adresu poistníka 

Poistník podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, že ak si zvolil poskytnutie poistných podmienok „v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy". 
poistné podmienky mu boli poisťovateľom pri podpise tejto poistnej zmluvy skutočne poskytnuté týmto spôsobom. Poistník berie na vedomie, že v prípade. 
ak neoznačí žiadnu z vyššie uvedených možností poskytnutia poistných podmienok, má sa za to. že si zvolil poskytnutie poistných podmienok sprístupnením 
na webovom sídle poisťovateľa. 

Spracúvanie 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 platného zákona o poisťovníctve. Poistník týmto vyhlasuje, že je 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 svojím podpisom v tomto dokumente 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 zoznamuje účinná dňom zverejnenia zmeny na webovom 
sídle. Poistník 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 a peňažným 
ústavom za účelom vinkulácie; 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 poistnej zmluve uvedené osobné údaje inej osoby, poistník vyhlasuje, 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. 
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Vyhlásenie poistníka 

Poistnfk vyhlasuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s obsahom poistných podmienok, ktorými sa poistenia dojednané prostredníctvom 
tohto dokumentu riadia. Poistnfk vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený a zároveň obdržal v písomnej forme údaje v zmysle 
ustanovenia § 792a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
Poistnfk vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia 
dojednaného prostredníctvom tohto dokumentu. Ďalej poistnfk vyhlasuje, že vozidlo nieje používané na iné účely ako je uvedené v tomto dokumente, že je 
vybavené poisťovateľom vyžadovanými 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. Poistnfk berie na vedomie, 
že k uzavretiu poistnej zmluvy, ktorej predmetom je PZP. dochádza až akceptáciou návrhu na uzavretie poistnej zmluvy poisťovateľom. Akceptáciu návrhu 
na uzavretie poistnej zmluvy PZP poisťovateľ vykoná doručením poistky pre PZP s potvrdením o poistení a zelenou kartou. Uvedené nemá vplyv na platnosť 
predbežného poistenia zodpovednosti. 
Poisťovateľ poistníkovi ako potvrdenie uzavretia poistnej zmluvy doručí poistku pre dojednané poistenie. Poistnfk 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, Moje auto KASKO. Poisťovateľ bude poistníka informovať o 
prípadnej zmene výšky poskytnutej úhrady. 
Tento dokument je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom originál dostane poisťovateľ a poistnfk. Poistnfk vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že 
bol pred podpísaním návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, resp. pred uzavretím poistnej zmluvy, oboznámený s ich obsahom, a že v písomnej forme prevzal 
Informáciu o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy príslušnú k poistným podmienkam. 

Vyhlásenie oprávneného zástupcu poisŕovateľa 

Vyhlasujem, že som osvedčil totožnosť klienta podľa dokladu totožnosti a vykonal a overil identifikáciu podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. 

Poisťovateľ má právo určiť novú výšku poistného až po zániku Zmluvy o finančnom lízingu / Zmluvy o AutoKredite / Zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 
927986. Ak koniec Zmluvy o finančnom lízingu / Zmluvy o AutoKredite / Zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 927986 nie je totožný s koncom poistného 
obdobia, poisťovateľ má právo určiť novú výšku poistného až pre poistné obdobie, ktoré nasleduje po zániku Zmluvy o finančnom lízingu / Zmluvy o 
AutoKredite / Zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 927986. 

* Poistenie - poistné produkty sprostredkované spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o.. Vajnorská 98, 831 04 Bratislava. 
IČO 35 835 583. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 26476/B, zapísaná v registri finančných agentov NBS 
pod č. 159100 pre sektor poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent nevýhradnej povahy na základe zmlúv s viacerými poisťovňami. 
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