
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z 
iného členského štátu, so sídlom 
Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava 
Slovenská republika, 
IČO: 53 812 948, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8726/B 

AUTO & VOĽNOSŤ - PZP 

Poistná zmluva č. 8002382001 

Sprostredkovateľ poistenia 
ZC:79130095 
SECO Consulting, s.r.o. 
Jesenského 25 
036 01 Martin 
IČO: 00634123 
Tel: 
E-mail: 

Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

Poistník 

Právna subjektivita 

Meno a priezvisko / Obchodné meno 

Adresa trvalého bydliska / Sídlo 

Korešp. adresa trval. bydl. / sídla 

Rodné číslo / IČO 

Číslo občianskeho preukazu 

Telefónne číslo 

E-mail 

Právnická osoba 

Psychiatrická liečebňa Sučany 

Hradiská 23, 038 52 Sučany 

17335612 

Údaje o vozidle 

Druh vozidla 

Druh použitia vozidla 

Značka / Obchodný názov (typ) 

Evidenčné číslo 

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) 

Číslo osvedčenia o evidencii 

Najväčší výkon motora (kW) 

VIN 

Zdvihový objem valcov (cm3) 

Počet miest na sedenie 

Počet dverí 

Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg) 

Farba 

Osobný automobil do 3500 
kg 
Referentské vozidlo 

ŠKODA Fabia 1.0 TSI 70 kW 
(95 k) JOY 
MT 

22.09.2021 (2021) 

70 

999 

5 

0 

1571 

červená 

Údaje o poistení a poistnom 

Deň predloženia návrhu zmluvy 

Začiatok poistenia 

Koniec poistenia 

Splatnosť prvého poistného 

Spôsob platby poistného 

Periodicita platenia poistného 

Počet poistných udalostí za 2 roky 

22.09.2021 14:30:05 

22.09.2021 14:30:05 

neurčito 

29.09.2021 

Príkaz na úhradu 

ročná 

0 
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Počet poistných udalostí za 5 rokov 0 

Trieda poistného (bonusový stupeň) 

Zľava Cross-sell za PZ Domov a Šťastie 0 % 

B09 

PZP ŠTANDARD 
Výsledné ročné poistné po zľavách 130,08 EUR 

Výška prvej splátky 130,08 EUR 

Platenie poistného: 
Prvé poistné 130,08 EUR uhraďte na účet: 
IBAN: 
variabilný symbol (číslo návrhu poistnej zmluvy): 8002382001 
konštantný symbol: 3558 splatnosť poistného: 29.09.2021 

Z M L U V N É USTANOVENIA pre poistenie zodpovednosti za škodu s p ô s o b e n ú prevádzkou 
vozidla PZP online 

Podľa Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla - 2019 sa dojednáva: 

Článok 1 
Poistná zmluva, vznik poistenia 

1) Návrh poistiteľa na uzavretie poistnej zmluvy prijme poistník zaplatením poistného* vo výške 
uvedenej v návrhu poistnej zmluvy. Návrh poistiteľa je platný do 7 dní odo dňa začiatku poistenia 
uvedeného v návrhu poistnej zmluvy. Poistná ochrana/krytie sa vzťahuje aj na obdobie odo dňa 
začiatku poistenia do pripísania poistného na účet poistiteľa, ak bolo poistné pripísané na účet 
poistiteľa najneskôr 7. deň odo dňa začiatku poistenia. Ak bude poistné pripísané na účet poistiteľa 
po uvedenej lehote, návrh poistiteľa na uzavretie poistnej zmluvy zanikne a nedôjde k uzavretiu 
poistnej zmluvy. 
*Poistným podľa tohto bodu sa rozumie suma uvedená v Návrhu na uzavretie zmluvy ako „výška 
prvej splátky poistného". 

2) UPOZORNENIE: Oneskorenou úhradou prvej splátky poistného sa klient vystavuje riziku postihu 
v prípade škody a to v zmysle zákona o Povinne zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 381/2001 Z.Z. paragraf 12. Písmeno f) má poisťovateľ 
proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z 
dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak v čase, keď nastala poistná udalosť, 
bol v omeškaní s platením poistného. 

Článok 2 
Zánik poistenia 

1) Okrem ustanovení uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - 2019, zaniká poistenie aj písomným 
odstúpením od poistnej zmluvy poistníkom bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od 
uzavretia poistnej zmluvy; oznámenie o odstúpení musí byť odoslané poistníkom najneskôr 
v posledný deň uvedenej lehoty na adresu sídla poisťovateľa. 
Poisťovateľ vráti poistníkovi v takom prípade zaplatené poistné znížené o pomernú časť pripadajúcu 
na trvanie poistenia do doručenia oznámenia o odstúpení od poistnej zmluvy. 

2) Akýkoľvek zánik poistenia výpoveďou alebo dohodou musí mať písomnú formu. 

Článok 3 
Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu 

1) Poistiteľ vydá poistníkovi po vyplnení návrhu poistnej zmluvy predbežné potvrdenie o poistení 
zodpovednosti za škodu. Potvrdenie nadobudne platnosť za podmienky zaplatenia poistného (resp. 
príslušnej splátky poistného) poistníkom. 
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Článok 4 
LIMIT POISTNÉHO PLNENIA z jednej škodovej udalosti: 

A) 5 240 000 EUR za škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú náhradou 
nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia 
bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených 

B) 1 050 000 EUR za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk 
a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov bez ohľadu na 
počet poškodených 

Článok 5 
Ostatné ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla - 2019 ostávajú v platnosti nezmenené. 

Sankčná klauzula 
Bez ohľadu na všetky ostatné ustanovenia tejto poistnej zmluvy, poskytne poistiteľ poistnú ochranu a poistné 
plnenie alebo iné plnenie z poistnej zmluvy iba v prípade, ak takýto postup nie je v rozpore so žiadnymi 
ekonomickými, obchodnými alebo finančnými sankciami a/alebo embargami Bezpečnostnej rady OSN, 
Európskej únie alebo akýmikoľvek ustanoveniami vnútroštátnej legislatívy či legislatívy Európskej únie, ktorá 
sa uplatňuje na účastníkov poistného vzťahu založeného touto poistnou zmluvou. Toto ustanovenie sa 
vzťahuje aj na ekonomické, obchodné alebo finančné sankcie a/alebo embarga vydané Spojenými štátmi 
americkými alebo inými krajinami, pokiaľ nie sú v rozpore s legislatívou Európskej únie alebo vnútroštátnou 
legislatívou vzťahujúcou sa na účastníkov poistného vzťahu založeného touto poistnou zmluvou. 
Ustanovenia tejto sankčnej klauzuly sa vzťahujú rovnako aj na zaistné zmluvy. 

Prehlásenie 

Poistník pred uzatvorením poistnej zmluvy: 
(a) potvrdzuje, že všetky údaje o jeho osobe a vozidle uvedené v tomto návrhu na uzavretie poistnej zmluvy 
sú úplné, pravdivé, a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného poistenia, že je oboznámený 
so všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami k nim, súhlasí s ich obsahom a berie na 
vedomie, že sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Ďalej poistník vyhlasuje, že vyššie uvedené 
vozidlo nie je používané na iné účely ako je uvedené v tomto návrhu na uzavretie poistnej zmluvy. 

(b) berie na vedomie, že poisťovateľ mu doručí ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy poistku 
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej 
len "povinné zmluvné poistenie") s potvrdením o poistení zodpovednosti a zelenou kartou. 

(c) berie na vedomie, že súčasťou poistnej zmluvy je dokument informácie pre klienta o poistení na diaľku, s 
ktorého obsahom sa oboznámil a súhlasí s ním. 

(d) berie na vedomie, že deň odoslania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy je zároveň dňom doručenia 
tohto návrhu na uzavretie poistnej zmluvy sprostredkovateľovi. 

(e) potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku 
a so Záznamom informácií, a súhlasí s nimi. 

(f) potvrdzuje, že bol oboznámený, a že obdržal Záznam o poskytnutí informácií finančným agentom 
klientovi pred uzatvorením poistnej zmluvy v zmysle § 33 ods. 1 až 6 zák. č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
právnych predpisov, a súhlasí s ním. 

VYHLÁSENIA POISTNÍKA 

Vyhlasujem a zaplatením poistného potvrdzujem, že mi bol riadne v dostatočnom časovom predstihu pred 
uzavretím poistnej zmluvy (ďalej len „návrh") obchodným zástupcom poistiteľa (osobou sprostredkujúcou 
poistný produkt) poskytnutý Informačný dokument o príslušnom poistení (IPID) vypracovaný v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 a Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 
2017/1469, tak aby som mohol prijať informované rozhodnutie o uzavretí poistnej zmluvy. 

Uzavretie poistnej zmluvy 
Návrh poistiteľa na uzavretie poistnej zmluvy prijme poistník zaplatením poistného* vo výške uvedenej v 
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návrhu poistnej zmluvy. 
Návrh poistiteľa je platný do 7 dní odo dňa začiatku poistenia uvedeného v návrhu poistnej zmluvy. 
Poistná ochrana/krytie sa vzťahuje aj na obdobie odo dňa začiatku poistenia do pripísania poistného na účet 
poistiteľa, ak bolo poistné pripísané na účet poistiteľa najneskôr 7. deň odo dňa začiatku poistenia. 
Ak bude poistné pripísané na účet poistiteľa po uvedenej lehote, návrh poistiteľa na uzavretie poistnej 
zmluvy zanikne a nedôjde k uzavretiu poistnej zmluvy. 

*Poistným podľa tohto bodu sa rozumie suma uvedená v Návrhu na uzavretie zmluvy ako „výška prvej 
splátky poistného". 

Vyhlásenia poistníka 
Zaplatením poistného potvrdzujem: 

1. že som bol podrobne oboznámený s písomnými vyhotoveniami všeobecných poistných podmienok, 
zmluvných podmienok (ďalej len podmienky), ktorými sa poistenie dojednané podľa tohto návrhu riadi 
a súhlasím s nimi. 

2. pravdivosť všetkých údajov uvedených v návrhu a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu 
tohto návrhu. 

3. že sa stávajú neplatnými všetky doteraz vytlačené návrhy týkajúce sa predmetného poistenia (majú 
rovnaké číslo návrhu). 

4. že v prípade, ak poistník dojednáva poistnú zmluvu na diaľku, bez fyzickej prítomnosti 
sprostredkovateľa, si poistník písomné podmienky vytlačil v čase pred uzavretím poistnej zmluvy, 

5. zároveň si vyhradzujem právo na prevzatie podmienok elektronickou poštou, alebo beriem na 
vedomie, že podmienky v písomnej forme sú k dispozícii na verejne dostupnej internetovej stránke 
poistiteľa www.uniqa.sk, ako aj na pobočkách, resp. obchodných miestach poistiteľa. 

6. že som bol riadne informovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 266/2005 Z. z o ochrane 
spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku v znení neskorších predpisov a všetky poisťované veci 
sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave. 

7. beriem na vedomie, že pri výpočte poistného a súvisiacom zaokrúhľovaní, môže dôjsť pri spracovaní k 
rozdielu oproti poistnému, ktoré je uvedené v tomto návrhu. Súhlasím s tým, že poistiteľ je oprávnený 
jednostranne upraviť výšku poistného, a to do výšky nepresahujúcej 0,5 % z poistného za poistné 
obdobie vrátane dane. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Poistník zaplatením poistného berie na vedomie, že UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného 
členského štátu a jej sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle nariadenia 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
jeho osobné údaje v rozsahu stanovenom v poistnej zmluve v rámci činností v sektore poistenia a činností 
súvisiacich s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie 
práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného na základe poistnej zmluvy. Spracúvanie 
jeho osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných 
údajov potrebné na plnenie tejto poistnej zmluvy. 
Poistník berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom podnikajúcim v 
oblasti poistenia, zaistenia a bankovníctva. 
Poistník vyhlasuje, že za účelom uzavretia tejto poistnej zmluvy pri poskytnutí jeho osobných údajov 
Poistiteľovi UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu bol/a dostatočne a 
zrozumiteľne informovaný/á o jeho právach vyplývajúcich zo spracúvania jeho osobných údajov, o prenose 
jeho osobných údajov do tretích krajín, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo 
zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente 
označenom ako "Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov", ktorého jedno vyhotovenie 
osobne alebo elektronickou poštou prevzal/a. Poistník berie na vedomie, že aktuálna verzia "Informácie o 
podmienkach spracúvania osobných údajov" je dostupná na ktoromkoľvek zastúpení UNIQA pojišťovna, 
a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a na webovom sídle www.uniqa.sk. 

V prípade požiadavky na odmietnutie využitia kontaktných údajov na účely priameho marketingu nás prosím 
kontaktujte na info@uniqa.sk, na tel. č. (+421) 2 32 600 100, prípadne na webovom sídle www.uniqa.sk. 

Vyhlásenie poistiteľa: 
Vyhlasujem, že som ako zástupca poistiteľa zaznamenal na základe informácií poistníka jeho požiadavky a 
potreby, finančnú situáciu ako aj jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa poistenia. Na základe týchto 
informácií vyhlasujem, že poistný produkt, ktorý má záujem uzatvoriť poistník je pre poistníka vhodný. 
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Poistiteľ tento návrh prijíma, čím je poistná zmluva platne uzavretá. 

Súčasťou poistnej zmluvy sú: 

• Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla - 2019 

• Zmluvné dojednania pre doplnkové poistenie asistenčných služieb UNIQA ASSISTANCE 

• Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím poistnej zmluvy na diaľku 

• Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov 

Ďalšie prílohy: 

• Medzinárodný doklad o poistení (Zelená karta) 


