
umon
Návrh poistnej zmluvy 75046196

Poisťovňa

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
Union havarijné poistenie

Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 31322051, DIČ 2020800353, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B, 
číslo účtu: IBAN: SK72 0200 0000 0000 0033 1555, BIC: SUBASKBX, 

www.union.sk 
(ďalej len "poisťovateľ")

podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov 
predkladá poistníkovi tento návrh na uzavretie poistnej zmluvy:

POISTNÍK:
Obchodné meno: Obec Hodejov, IČO: 00318752, Telefón: +421475683102, e-mail: starosta@obechodejov.sk
Sído: Hodejov 140, Hodejov 98031

VLASTNÍK (POISTENÝ):
Obchodné meno: Obec Hodejov, IČO: 00318752
Sídlo: Hodejov 140, Hodejov 98031

DRŽITEĽ:
Obchodné meno: Obec Hodejov, IČO: 00318752
Sídlo: Hodejov 140, Hodejov 98031

Poistený je platcom DPH: Nie

Pre toto poistenie platia Všeobecné poistné podmienky Union havarijné poistenie VPP UHP 2017 (ďalej len 
VPP UHP”), ktoré určujú rozsah poistného krytia, práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa, boli 
poistníkovi zaslané spolu s návrhom poistnej zmluvy .

MOTOROVÉ VOZIDLO:
Druh vozidla: traktor
Továrenská značka: KUBOTA

Účel použitia vozidla: bežná prevádzka 

Obchodný názov / Model: M16

Vozidlo pred registráciou: Nie

Evidenčné číslo: RS361YI

Dátum prvej evidencie: 20. 12. 2021
Príslušnosť podľa okresu: Rimavská Sobota 

Zabezpečenie: Imobilizér,

Vozidlo: Nové

Séria a číslo OE/TP: NB707432

Farba: Oranžová

VIN (č. karosérie): KBTMGEDCCM8F70433

Počet škodových udalostí za posledné dva roky pred začiatkom poistenia: 0

POISTNÉ KRYTIE / POISTNÁ SUMA

HAVÁRIA A VANDALIZMUS
Poistná suma: 70720,00 EUR, spoluúčasť: 10% min. 350 EUR, uplatnený: Bonus -10,00 %, ročné poistné s 
daňou: 408,24 EUR

ŽIVELNÉ RIZIKÁ
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Poistná suma: 70720,00 EUR, spoluúčasť: 10% min. 350 EUR, ročné poistné s daňou: 7,20 EUR

POISTNÁ DOBA / POISTNÉ
Dátum predloženia návrhu
Začiatok poistenia, doba trvania poistenia 
Posledný deň lehoty na prijatie tohto návrhu 
Poistné obdobie

Druh poistného

Poistné s daňou za poistné obdobie po uplatnení 
bonusu/malusu pred zľavami

Zľava za počet pripoistení v %

03.01.2022 15:01:40
03.01.2022 15:01:40 na dobu neurčitú
18.01.2022

1 rok 
bežné
488,75 EUR

0,00 %

Obchodná zľava v %

UZP zľava v %
Výška zliav spolu v %
Výsledné ročné poistné s daňou za poistné obdobie

Frekvencia platenia poistného
Splatnosť poistného/splátok s daňou poistného v 
prvom poistnom období
Splatnosť poistného/splátok s daňou poistného v 
ďalších poistných obdobiach
Splátka poistného s daňou

Druh avíza
Účet pre úhradu poistného

-15,00 %

0,00 %
-15,00 %
415,44 EUR

ročne
18.01.2022

03.01 príslušného kalendárneho roka

415,44 EUR
Listom (poštová poukážka)
Názov banky: VÚB, a.s.
IBAN: SK72 0200 0000 0000 0033 1555, BIC:
SUBASKBX

Konštantný symbol

Variabilný symbol

Obhliadka motorového vozidla

3558
75046196

Nie

Poistné zahŕňa daň z poistenia vo výške 8% v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2019.

PLATNOSŤ POISTNEJ ZMLUVY
Poistenie vzniká na základe prijatia návrhu poisťovateľa zo strany poistníka, pričom poistenie vzniká pripísaním 
prvého poistného/prvej splátky poistného na účet poisťovateľa, najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie 
návrhu poistnej zmluvy. Ak prvé ročné poistné/prvá splátka poistného nebude pripísaná na účet poisťovateľa 
najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie návrhu, zaniká uplynutím tohto dňa jeho platnosť. Pokiaľ bude prvé 
ročné poistné/prvá splátka poistného pripísaná na účet poisťovateľa najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie 
návrhu, poistenie sa vzťahuje i na dobu pred pripísaním prvého ročného poistného/prvej splátky poistného na 
účet poisťovateľa, t.j. na dobu odo dňa, ktorá je uvedený v návrhu poistnej zmluvy ako začiatok poistenia do dňa 
pripísania prvého ročného poistného/prvej splátky poistného na účet poisťovateľa.

PRÍLOHY
Všeobecné poistné podmienky Union havarijné poistenie VPP UHP 2017 
informačný dokument o poistnom produkte - Union havarijné poistenie 2017 
Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu 
Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím poistnej zmluvy na diaľku
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Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného

BONUS/MALUS
Poisťovateľ v zmysle čl. 8 v časti A. Poistenie motorového vozidla VPP UHP 2017 pridelil poistníkovi pre prvé 
poistné obdobie Bonus v triede B1 -10%, a to vzhľadom na počet škodových udalostí za posledné 2 roky pred 
začiatkom poistenia, ktoré uviedol poistník pri vypĺňaní formulára na vyhotovenie tohto návrhu . V prípade, ak 
sa tvrdenie poistníka ukáže ako nepravdivé, má poisťovateľ právo jednostranne prideliť poistníkovi inú triedu 
Bonusu/Malusu, čím dôjde k úprave výšky poistného od začiatku poistenia.

PRÁVO POISŤOVATEĽA
1. Poisťovateľ má právo jednostranne upraviť výšku poistného spätne, od okamihu uzavretia poistnej zmluvy 

v prípade, ak poistník pri vypĺňaní formulára na vyhotovenie tohto návrhu neodpovedal pravdivo a úplne na 
otázky a na základe nepravdivej alebo neúplnej odpovede bolo určené nesprávne poistné.

2. Ak sa výška poistného v dôsledku tejto zmeny zníži, poisťovateľ vráti poistníkovi preplatok na poistnom v lehote 
do 15 dní od zistenia tejto skutočnosti a zároveň písomne oznámi poistníkovi novú (správnu) výšku poistného.

3. Ak sa výška poistného v dôsledku tejto zmeny zvýši, je poistník nedoplatok na poistnom povinný zaplatiť 
poisťovateľovi v lehote do 15 dní od doručenia písomnej výzvy. Pre účely zániku poistenia pre neplatenie z 
dôvodu nezaplatenia sa takto navýšené poistné považuje za splátku poistného.

Záverečné dojednania:
1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených Všeobecných 

poistných podmienkach Union havarijné poistenie VPP UHP 2017 a osobitných dojednaniach, boli 
poistníkovi zaslané spolu s návrhom poistnej zmluvy.

2. Poistník zaplatením prvého ročného poistného/prvej splátky poistného potvrdzuje, že:
a. všetky poisťované veci sú v nepoškodenom a dobrom stave,
b. všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
c. vyššie uvedené motorové vozidlo nebude používané na iné účely ako je uvedené v tomto návrhu poistnej 

zmluvy,
d. mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy zaslané spolu s návrhom poistnej zmluvy:

- vyššie uvedené poistné podmienky,
- Informačný dokument o poistnom produkte - Union havarijné poistenie 2017,
- Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu, 
- Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím poistnej zmluvy na diaľku, 
- Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného.

3. Pre poistnú zmluvu platí slovenský právny poriadok, pre prípadné spory týkajúce sa poistných vzťahov 
medzi poisteným a poisťovateľom sú príslušné súdy v Slovenskej republike.

4. Poistník, poistený alebo oprávnená osoba podávajú sťažnosti na správnosť a kvalitu služieb poisťovateľa 
písomnou formou prostredníctvom pošty, osobne na ktoromkoľvek jeho pracovisku alebo elektronicky 
(stazno  alebo prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na www.union.sk). 
O výsledku vybavenia sťažnosti bude osoba podávajúca sťažnosť informovaná listom do 30 dní odo dňa 
prijatia sťažnosti. V odôvodnených prípadoch, je možné lehotu na prešetrenie a vybavenie sťažnosti 
predĺžiť, nie však na viac ako 60 kalendárnych dní; o dôvodoch neskoršieho vybavenia sťažnosti bude 
osoba podávajúca sťažnosť písomne informovaná. Viac informácií o spôsobe vybavovania sťažností je 
uvedených na . Ak poistník, poistený alebo oprávnená osoba 
nie je spokojná s tým, ako poisťovateľ vybavil jeho sťažnosť, alebo ak nedostal odpoveď do 30 dní od 
jej podania a jedná sa o spotrebiteľa, má právo podať návrh na alternatívne riešenie sporu subjektu 
alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská asociácia poisťovní 
( , email: ). Kompletný zoznam 
subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky 

sti-up@union.sk

https://www.union.sk/kontaktny-formular

www.poistovaciombudsman.sk ombudsman@poistovaciombudsman.sk

www.mhsr.sk

5. Ak sa právne predpisy alebo technické normy uvedené v týchto VPP alebo príslušných osobitných 
dojednaniach novelizujú, alebo nahradia novými, nestrácajú ustanovenia, ktoré sa na tieto právne predpisy 
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alebo technické normy odvolávajú, platnosť, ale právne predpisy alebo technické normy uvedené v týchto 
ustanoveniach sa automaticky nahrádzajú novelizovanými alebo novými technickými normami.

6. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie a ani neposkytne akékoľvek iné plnenie poškodenému ani 
poistenému, pokiaľ by bol poisťovateľ vystavený hrozbe pokút sankcií, obmedzení alebo zákazov ktoré 
vyplývajú z:

a. obchodných alebo ekonomických sankcií Európskej únie,
b. práva alebo platných predpisov Európskej únie,
c. rozhodnutí organizácie spojených národov,
d. platných právnych predpisov Slovenskej republiky

V Bratislave, dňa 03.01.2022, 15:01:40 hod.

ÚDAJE O DOJEDNÁVATEĽOVI POISTENIA
Obchodný názov/ Meno, Priezvisko:
Adresa:
IČO:
Telefón:
E-mail:
Identifikačné číslo:
Mandátna zmluva:

Finportal, a. s. Z Eva Zsélyiová 
Pribinova 4, 82109 Bratislava 
45469156 
0907268772
eva.zselyiova@unipoistenie.sk 
11-68701-1
11-MAN-561
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