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KOMUNÁLNA F POISTNÁ ZMLUVA
POISTOVNA

VIENNA INSVRANCE onoue

Štolanikova 17.511 05 Bratislava

Poistenie medzinárodnei prepravy

ron. ar sos 515, mo: zozroomoe ré om sxrozoonons čislo poistnej získatel'ské čislo

ovwaoemmgeďm zmluvy
6009000481

sprostredkoval-ara
315002

Bankové spojenie SLSP, a.sv. IBANV SK!! 0900 0000 0001 7819 5386. Konštantný symbol: 3558. Vavrabrlný symbol: (číslo poistnej zmluvyh lol 02/65 210 511, lax 02/48 m 515

Poistnik LUKUS roz.organizácia DRodné číslo/'IČD 4| 2 S| 1| 3 9| O| 2| |

Adresa Dr. Herza 240/1, Lučenec PSČ 9| 8| 4| O| 1

Korešpondenčná adresa PSČ
| | |

Teleton
/Emai| 0911733980 IBAN S|K|6|6 5|6|0|0 0|0|0|0 0|0|6|0 5|B|6|7 7|0|0|3
Poistený LUKUS rozpočtová organizácia [:]Rodné číslo/'IČO 4| 2 S| 1| s S| O| 2| |

Adresa Dr. Herza 240/1. Lučenec PSČ 9| 8 | 4| O| 1

zivunvé ÚDAJE

' Druh prepravy jednorazové dlhodobá

- medzinárodná (poistná sumai 33 000.- Elm Elllt

Plati pre štáty: SR + ČR v zmysle ponuky UNP viď. prilohe
Typ poistenia: ' % ] (Ď) '

Kategória tovaru: ' I II nebezpečný tovar

Druh tovaru vojenské exponáty — podľa prílohy

.. , , . typ EČV (ŠPZ) - evidenčné číslo
Pouztty dopravny prostriedok IVECO DAILY LC71 1 DF

prives (náves)

Držiteľ dopravného prostriedku Mesto Lučenec

Platnost zmlu
0d: do:

W 1|7|0|6|2|0|2|01|8|0|6|2|0|2|0
Podmienka na zabezpečenie dopravného prostriedku
a prepravovaného tovaru:

' Nehodiace sa pročiarknite
A. vieoéer PillSTNÉlll]

Poistná suma Sadzba v % Základné poistné A

33000.- EUR 29 promile 95,70 Etlll

o. rnirurox zo zvýšené nmxn

Upravené poistné za zvýšené riziko Základná poistné B

% EUll “ '

,
Ellil

Ľ. ÚPRAVA PUISTNÉND PDDĽA SPULUÚĎASTI

Poistné B Spoluúčasť Zníženie poistného

Ellll % EllFt %

Výxloonl poixlnú u určené nhdohla Elllt

Pniitený má uzatvorenú nolelnú zmluvu : inov poisťovňou nl tieto druhy oplotenia:

m



Osobitné doletu-nin:

poistenie Vojenských exponátov na výstavu - podľa prilohy,poistenie je dojednaná so spoluúčast'ou 5% min.170€

rumom - ovmeuÉ Forumer:
Podklad pre uzatvorenie zmluvy Počet listov Poznámka

ponuka na poistenie od p. Ing. Ragana v prih 1

zoznam poistených veci

vrátggšrztéagglmmŕgmm ztoho daň : poistenia Ročné poistné bez dane' Splátka poistného vratane dane'

95,70 EUR 7,09 EUR 88,61 EUR 95,70 EUR

Jednorazové poistné |] Bežné poistné

Minimálna splátka poistného je vo výške 50 EUR.
Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené pripísaním poistného. vrátane dane z poistenial na účet poistovne.
' Na rolo „tusim sa uplatnil)! dali z poistenia podía zákona é. 213/2003 z z. .: dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh ulllby: ] poštový peňažný poukaz E| bezhotovostne s avizom | |] inkaso z účtu poistníka ]

Začiatok polxlonlo | 1, 7, O, 6, 2, 0, 2, 0|Konluopolstmli 1
, 8 , 0 , 6 , 2 , 0, 2 , O| |:] na dobu neurčitú ]

Prehlásenie polstnlka:
1,

v

nm

I.

Foistník svojim podpisom prehlasuje. že:
a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy pisomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy. so Všeobecnými

poistnými podmienkami pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - všeobecná čast (ďalej len „VPP 1004"). so Všeobecnými poistnými
podmienkami - zvláštna čast' - Poistenie vnútroštátnej a zahraničnej prepravy zásielok (ďalej len „VPP 600-2"). so Zmluvnými dojednaniami pre
poistenie prepravy tovaru a veci (ďalej len „20 600“),ktoré tvoria neoddeliteľnú súčast poistnej zmluvy. s dôležitými zmluvnými podmienkami
uzatváranej poistnej zmluvy prostrednictvom Inlormačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len ..IPID") a tiež prehlasuje, že VPP 1004.
VPP 600-2. ZD 600 a IPID prevzal v pisomnej podobe. alebo Elže VPP 1004. VPP 600—2. 20 600 a IPID neprevzal v písomnej podobe, ale mu
boli na základe jeho žiadosti zaslané emailom,
úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednavania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami
v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poistovni všetky pripadne zmeny v týchto údajoch.

b

.
V prípade. ak poistník a poistené osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, Že má opravnenie poskytnút poistovni osobné údaje poisteného
na účely uzatvárania. správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poist'ovnlctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

. Poistovňa inlormuje 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 (všeobecně
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistnik prehlasuje. že sa oboznamit s inlorma-
ciami o spracúvanljeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií ojeho právach. Zároveň berie na vedomie, že inlormácie o spracúvaní
osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poistovne www.kpassk.
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