
ObecPoproč
v

Obecnv úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 PoDroč

v <

c. spisu: OcU-I-412/2020
č. záznamu: 412/2020

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 doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií) 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. 4105875793

č. spisu OcU-I-412/2020, č. záznamu: 412/2020
uzavretú: 21.7.2020

zverejnenú: 5.8.2020
účinnú: 21.7.2020

zmluvné strany:

1.) ObecPoproč
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.
PIynárenská7/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 zverejňovaním



BNP PARIBAS
CARDIF

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

Poistná zmluva č. 4105875793

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

Samostatný finančný agent: K Finance Life, s. r. o.,
sosídlomKalinčiakova31, 831 04 Bratislava, 100:43812554,
zapisana v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 48749/B,
zapísaná v registri NBS v sektore poistenia alebo zaístenia pod registračným číslom 65374

Podriadený finančný 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 Bratíslava I, oddiel: Sro, vložka číslo 108085/B
zapísaná v registri NBS v sektore poistenía alebo zaistenia pod registračným číslom 103192
Poistený / poistník:
Priezvisko a meno / Obchodné meno Obec Poproč

f

Adresa Skolská2,04424Poproč
Rodné číslo / IČO alebo IČ DPH / Dlč 00324639

Štátna príslušnosť / zápísaná v registri SR

Telefónne číslo 0905793063

Kontaktný e-mail

Druh zakúpeného Zariadenia Honor 88 2020 aurora(značka, model)
IMEIčísloZariadenia 861892041156769

KúpnacenaZariadenía 129  

Dátum nákupu Zariadenia 21.7.2020

Osoba oprävnená konaťza poistnika (v prípade PO);
Priezvisko a meno Ing. Iveta Komorová Hiľovská
Rodné číslo ^4

čísloOP/pasu
3F1 < .y'

11 ^ltt^^í^oi^^SLd3í^áiyäSJ^?^ÍS^r^?nŕJ?^ŕ?ie..Ef?-p^?^^^
??.ško?_8?_írľ_' .'fn'čením.alebo kr^d?fj?^ 2ariadenia)- Maximálna výška poistnej sumy je vo výške časovej
ceny Zariadenia vypočítanej podfa VPP.

2. Poistník je povinný platiť poistné odo dňa vzniku poistenia mesačne vo výške 2.99  .
Poistneobdobiejetechnickymesiacktorysazhodujeso^
^í^?T^yS(^i^n^+Tw^?t^^^?^ufl^T^^^T^?if^
denych yo Ťaktúre vystaYenej^Podriadenym finančnym agentom na ním poskytované služby. pričom prvé
poistné je vo výške alikvótnej časti poistného od vzniku poistenia do posledného dňa daného zúčtovacieho
^SÍaá ^kSKľrJPOD^?^l/v^^,5j tľ^^ď?^h" ŕ4,SS.T:ľ^Jfl^ľfť5-u-^^^
uvedená vo faktúre. Poistník týmto záväzne vyhlasuje a potvrdzuje, že finančné prostriedky. ktoré použije
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^Sil?S ni^J?^^?Ápľ ^VJr?LteítS?"m,lľ^f-K^l.d^^l5?-??tLt?t?,?mluvy_SÚJe^oyla?tní?^om-
.kt?-r?- olo-[1ad^u.?_n-^.y^sxúlade s Prävnym P0''iad*<om Slovenskej republiky a uzavretíe tejto Zmluvy
vykonáva na svoj vlastný účet. 1

3. Začiatok poistenía je 0:00 hod. dňa nasledujúceho po podpise tejto poistnej zmluvy. Poistná dot( je dva
roky odo dňa začiatku poístenia.

4' ^^lnLL ^^^UJfi/í;^r!liľ?r?J?i^il<i^^ilSdSľ^ľŕ  .:!?^ŕlpS1í. .^ ^51Tl.J?hcL_ďalšl8ŕ?? ,predaia
^!?rS)wz^,?^^rľtna^!S^k/!^"Lľäľiik^SS^ ?l?ľ?j?íľ ..?-si?.ŕ ?croy^? íLíl^i^_ž^^.a_ot^y ^
dene^ te^o pCTstnej zmluve odp^yedďl pravdivo a UPlne^vsútade s§ 793 občianskeho zakonníka 'a Je si
vedomy možnych následkov v prípade, že by sa jeho odpovede na otázky v tomto návrhu ukázali ako
nepravdivé alebo neúplné.

5' ^>i^t+r!!LS^?fíľ/+f,?+lpS?/ľL^r<l^Í  Í87^li ^ÍJLO"K?nl^t?_^TIUV^Í?ILPOd_ria<:!erym finančnym
ai??ľÍ?rr?_?osky?u,té.ir?formácie podľ? ^ 792a Občianskeho zákbnníka v platnom znení že mu bol odo-
^danylnfonTiacnydokumentopoJstnomprodukíea Pred uza^orenm PoistneJ zmlu^ b01 riad
známený so Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia mobilného telekomunikačného a iného
zanademapre.pr;padÄ:-ORANGE.(ďa'e"en:vpp");ktoré sú neodde"^ -^- p-^
zmluvy, že s ich obsahom súhlasí a tieto mu boli aj odovzdane.

6' ,p5^ík-siŕ^d?m^^e v pr"íp,ade) al< si chce UPlatn'ť nárok na poistnéplnenie, je povinný bezodkladne
^Í^'^/^SÍÍ^'T ^^l'. p^'f^c^ť J?"?",%^ ?^y^^^ Z!^LSL ÍT- ^?-?T1.y_ _s ^ej. ? .
poskytnuť Poisťovaterovi Potrebnú súčjnnosť pri posudzovaní'skutočností doležitých pre posudenie roz-
sahu a oprávnenosti jeho nároku na poistné plhenie.
Kontaktné telefónrTe číslo: 02 / 5824 0073

7 Poistnik prehlasuje zebol ysulade s Nanadením Európs^^^ EÚIč 2016/679
^2Jn^p^r^1^°^.^il^ľ^fÍ.ÍÍ;hQ^ôŕ?/líÍi ^r?^^^ "f-l?ľÍ-:ľdaJ?yi-T-?-VOJľ: ..Pohyb ^. y
J^J^i?^i^^^^^^^^^^E?^^J'^^f^^^^^^.??l"?^'^l.^:??^^io^.^n^
^ätodv^vr^e^>F^s?^?ll?^^ai^^^tnčsn^a^^sD^cúbv^éo^?^édt^^^^Podriadený finančný agent spracúva osobné údaje áko subdodávaťeľ.

8 ^^de^ ^ľ^ľ^Ti^l^T^^c.ľ^e,5?iT^^n?^Jni?ľäŕ.h^J^eľit_at--r8f?'L.ľľ^ť^
?-l^!^?^ll'l^Í>l^'^^s^tl^éihč^^?'ra?l?'lk^a^^nta"^^'1''1! ^li^^^a^l^bahSI^Í'^^ranem^S
^^^^^^s^naNa-^^upodnadenéhofinancnéhow
^b^^^o^Tlf^oJ^n^T^t^?r?'^^^^ľ^6^Iiľ^Tn^^ní^k?^a- ľ^
^^ ^,so  T^Ínym"fina= ^entom..samostatnŽ^nan^Ämá m""
^^^d^^ur^ 7^lJfrI^ldH^?nnh'J^li.^ľÍ?ró""^?ľľ^finančný agentje na základe uvedených zmlúv oprávnený inkasovať poistné na účet Poisťovateľa.

9' ^lajÍ^iT^,^ľ?rlT!T!.^%T.nt?^ir^:?^n??^tnému finančnému agentovi vzníká za uzatvorenie tejto
poistnej zmluvy nárok na províziu od Poisťovateľa.

10. Podriadený finančný agent prehlasuje, že overil totožnosť poistníka na základe predloženého dokladu
totožnosti.

1 ľ .^"."x"
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1. PoistnÍk, resp. osoba konajúca za poistmka vyhlasuje, že je / nie je (nehodiace sa preškrtnúť) je politicky
exponovaná osoba v zmysle § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12. Táto poistná zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňomjej podpisu zmluvnými stranami.

Košice,dňa21.7.2020
t
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Ámirait^ za Poistníka
I".',

^o.sov

KERAMON Trade

Ing.Zdenék Jaroš RNDr. Ivan Brozmann
Predseda predstavenstva Člen predstavenstva

BNP Paribas CardÍfPoisťovňa, a. s. BNP Paribas Cardrf Poisťovňa, a. s.
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