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Obecnv úrad Poproč, Školská 2. 044 24 Pooroc

č. spisu: OcU-I-411/2020
č.záznamu: 411/2020

Zápis v spise
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov som
ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa 5.8.2020 na webovom sídle obce
Poproč:

Poistenie mobilného telekomunikačního a iného zariadenia pre prípad škody, Poistná
zmluvač. 4105875808

č. spisu OcU-I-411/2020, č. záznamu: 411/2020
uzavretú: 21.7.2020

zverejnenú: 5.8.2020
účinnú: 21.7.2020

zmluvné strany:

1.) Obec Poproč
v

Skolská2

044 24 Poproč
Zastúpená: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starosta obce

2.) Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8

821 08 Bratislava

Zastúpená: Anna Matysová, KERAMON Trade, s.r.o.

Poisťovateľ: BNP Paribas CardifPoisťovňa, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

Zastúpený: Ing. Zdenék JaroŠ, predseda predstavenstva
RNDr. Ivan Brozmann - člen predstavenstva

Predmet zmluvy: poistenie MT

VPoproči, 5.8.2020

Lucia Molnárová

zamestnanec poverený zverejňovamm



BNP PARIBAS
CARDIF

Poistenie mobilného telekomunikačného a iného zariadepia
(Zariadenia) pre prípad škody

Poistná zmluva č. 4105875808

Poisťovater: BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.,
so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 365 34 978,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 2547/B

Samostatný fínančný agent: K Finance Life, s. r. o"
so sídlom Kalinčiakova 31, 831 04 Bratíslava, IČO: 438 12 554,
zapisaná v Obchodnpm registri Okresného súdu Bratíslava I, oddiel: Sro, vložka číslo 48749/B,
zapísaná v registri NBS v sektore poistenia alebo zaístenia pod registračným číslom 65374
Podriadený fínančný agent: KERAMON Trade, s. r. o.,
so sídlom Konventná 7, 81 1 03 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 367 54 072,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo 108085/B
zapísaná v registri NBS v sektore poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom 103192
Poistený/poistník:
Priezvisko a meno / Obchodné meno Obec Poproč
Adresa Školská 2 , 044 24 Poproč
Rodné čislo / IČO alebo IČ DPH / Dlč 00324639

štátna príslušnosť / zápísaná v registri SR

Telefónne číslo 0917450552

Kontaktnýe-mail

Druh zakúpeného Zariadenia Honor 8S 2020 aurora(značka, model)
ÍMEI číslo Zariadenia 861892041164151

Kúpna cena Zariadenia 129  

Dátum nákupu Zariadenia 21.7.2020

Osoba oprávnená konaťza poistníka (v prípade PO):
Priezvisko a meno Ing. Iveta Komorová Hiľovská
Rodné číslo

ČísloOP/pasu
> v f* w

1. ^^^í oi?^ílTLd?ií^TäSJ^?^nJS^r^enh?J?ľ!^^ie"PJ?-PLÍ?^?_^^
poškodením, zničením alebo kradezou Zariadenia). Maximálna vyška poistnej sumý je vo výske časovej
ceny Zaríadenia vypočítanej podľa VPP.

2. Poistník je povinný platiť poistné odo dňa vzniku poístenia mesačne vo výške 2.99  .
Po^tneobdobiejetechnicl^mesiacktorysazhodujes^
PQdr^enýmfinančnymagentom^vovzťahuk^^ uve-
denych vo fakt,4f^ ^S^Yen^ podnadenym financnym ager,1tom I']a nlm,_pj)shytoYané,slu^by'pn?om pryé
poistnéje vo výške alikvótnej časti poistného od vzniku poistenia do posiedného dňa daného zijčtovacieho
obdobia vktorcm po^stenjevzniklo.Spjatnosťpoistneh^j^
uvedená vo faktúre. Poistník týmto záväzne vyhiasuje a potvrdzuje, že finančné prostriedky, ktoré použije
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11aLTPJatenÍepoŕ!trleho.pri uzavretí-tejtozmluvy a.Pocas doby P'atnosti tejto Zmluvy sú jeho vlastníctvom,
^r^^o"ľ!.d^^n^ L!ľlade s Právr1ym Poriadkom SlovenskejrepublikyauzavretietejtoZmtuvy
vykonáva na svoj vlastný účet. 1

3' ^Í8^ 5?Lst,e,n^^o"?2.^ídňa nasledujúceho P° podpise tejto poistnej zmluvy. Poistná dot$ je dva
roky odo dňa začiatku poistenia.

4' ^e^ap^\^^kl ^^s^nl^^^^ '^Sy^l^ lľlc^1-.jŕcLďalšíeho ,predaja
^^e^^^^^^^^^^s^^^^^eÍä^~ÍSŠ^^äi} z^o^^a^i
vedomÍ.mo_znych-r1asledkov v Prípade-'že by sa Jeho odpovede na'otazky'v'tomto'návrh'u'ukä^aÍi'ak^
nepravdivé alebo neúplné.

5' ^isnttn^sr^i^?tlp^?nTm^r<^^ ^S^ ^ÍJ^i^Atieit?"^IUV^JÍIÍ^°_d-ria_d,eľým fir!aľnymaJ?^ľS^J"o-SJ^ľ-u.té^fQ^á?e podľa § 792a občianskeho zákonníka v platnom~znenf~že-mu"boro'do^
SSÄSÄSďS Ä=ÄSÄ 
^d<TT f^p^Í^O^M:.?^Pi.(?!!?l=le^"vľ"l> toé-su^
zmluvy, že s ích obsahom súhlasí a tieto mu boli aj odovzdané.

6- Ä;^eÄ^Ä^ne:ie ^inníbezod-dne
sahu a oprávnenosti jeho nároku na poistné plnenie.
Kontaktné telefónne číslo: 02 / 5824 0073

7 ^i?n^r^e^TRUJ^'^r^l^;^Í8>!Aľ^a?lnJ?..^ľP-sk.eh?_,p?l,ament^ a F?ady Eú č- 201 6/679
^d2a^p^r^1^a°2^fpn^^^hQ.^ôfib/FP^ ?^^L^^f^<J^TX^^^^^

\Sa^iiS^s^io^úc^^^i^'-stredkovateľ v mene Poisťovateľa a Podriadenýfinančný agent spracúva'osobné'udajeako' subdodávaťeŕ
8' ^Í?Qde^r?ľ^lčIi?Ji^ľLll<?n^^r.n^'16-?,aiTľ^!n?hoJn^nc^ého ?gen.^ resp. Poisťovateľa a pre-

ľ%l^lte^^b^lai^^túnéúhT^Lnnaňfflŕ^^^JTTniP^cťn^r^s=^^:9e^^p ťo"os?ba:ho^i-^^^^IS^^^1r^^|f^^^Í^^^^hon^^^n^ a|^!^'^an^s^^r^I^^^n+inJ/^A.ri "__-_*" Ji_^^^^eb^^ľJ)SJi\n^o/inT?^?-?-g^t^_POÍri?denýfin.ančny-a9en^
^v^Si^i ^Ii^i sr? <^?r^lZTnÍin^Slý"T!. !?e^?"^T^!^Í Uman^y.a9e^ma ^tvoren^
^^^d^fí^ur^7^^^1dJ^lľ^i^ľLa^l^?^!L^ Podriadenýfinančný agentje na základe uvedených zmlúv oprávnený inkasovať poistné na účetPoisťovateŕa.

9' ^La^T^^^?n"tm^?.?,T,ntfľr^:?^lľ-o^tnému finančnému ageníovi vzníká za uzatvorenie tejto
poistnej zmluvy nárok na províziu od Poisťovateľa.

1°- p°dmdený finane"ý agent preNas"je, že overil totožnosť poistníka na základe predloženého dokladu
totožností.
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11, Poistník, resp. osoba konajúca za poistníka vyhlasuje, že je / nie je (nehodiace sa preškrtnúť) je politicky
exponovaná osoba v zmysle § 6 zákona Č. 297/2008 2. z. v znení neskorších predpisov.

f

12. Táto poistná zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom Jej podpisu zmluvnými stranami.
Košice,dňa21.7.2020
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Anna Matysová za Poistníka
KERAMON Trade, s. r. Y
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Ing.ZdenékJaroš RNDr. Ivan Brozmann
Predseda predstavenstva Člen predstavenstva

BNP Paribas CardifPoisťovňa, a. s. BNP Paribas CardifPoisťovňa, a. s.
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