
ObecPoproč
v

Obecnv úrad Poproč. Školská 2, 044 24 Pooroč

v

c. spisu: OcU-I-413/2020
č.záznamu: 413/2020

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 doplnem 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 mobihiého telekomunikačního a iného zariadenia pre prípad škody, Poistná
zmluvač. 4105875797

č. spisu OcU-I-413/2020,  . záznamu: 413/2020
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, starostka obce

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

821 08 Bmtislava

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

V Poproči, 5.8.2020

Lucia Molnárová

zamestaanec poverený zverejňovanim



BNP PARIBAS
CARDIF

L

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

Poistná zmluva č. 4105875797

Poisťovateľ: 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 LÍfe, s. r. o.,
so sídlom Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava, IČO: 438 12 554,
zapisaná v Obchodnpm registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 48749/B,
zapísaná v registri NBS v sektore poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom 65374
Podriadený finančný agent: KERAMON Trade, s. r. o.,
so sídlom Konvenŕná 7, 81 1 03 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 367 54 072,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 108085/B
zapísaná v registri NB$ v sektore poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom 103192
Poistený/poistník:
Priezvisko a meno / Obchodné meno Obec Poproč

^f

Adresa Skolská 2 , 044 24 Poproč
Rodnéčísto/lČOalebolČDPH/DlČ 00324639

štátna príslušnosť/zápísaná v registri SR

Telefónne Číslo 0905030135

Kontaktnýe-mail

Druh zakúpeného Zariadenia Honor 8S 2020 aurora(značka, model)
IMEIČísloZariadenia 861892041168442

KúpnacenaZariadenia 129  

Dátum nákupu Zariadenia 21.7.2020

Osoba oprävnená konaťza poistníka (v pripade PO):
Priezvisko a meno Ing. h/eta Komorová Hiľovská
Rodné číslo

ČísloOP/pasu
t > .t'f

1. ^lit^^í^oi?^fSLd?rí^áiy3Sj^?,t^TS^lT^enhT^ď^^ie.&?-p??^^^^
?oško?_e?_í?_' ^ničením,alebo kl?d?fJ?í! zaríadenia)- Maximálna výška poistnej sumy Je vo výške časovej
ceny Zariadenia vypočítanej podfa VPP.

2. Poistníkje povinný platiť poistné odo dňa vzniku poistenia mesačne vo výške 2.99  .
PoistneobdQbiejetechnÍckymesjacktorysazhodujeso^^^
^^S^^^J^I[^Í^^^[^^^^^^^^ž^^^^}t^ ^y^a.^zs ?^e ú^^ uv9ľ
denych vo fakture vystavenej Podriadenym finančnym agentom na ním poskytované služby, pričom pn/é
poistné je vo výške alikvótnej časti poistného od vzniku poistenia do posledného dňa daného zijčtovacieho
^^^aa ^k rLSilľrJ?OD^111lTl/V^IÍ^l?,^f tľľ^  ^?]?ŕl? '^fS^^ . ? ď^??fť?-u. _ú^raiÍY.z?^ sl^žby. S Je
uvedená vo faktúre. Poístník týmto záväzne vyhlasuje a potvrdzuje, že finančné prostriedky, ktoré použije
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ľ.tL?fS?nie,5?Ístrľh?..pri L??vľtí.telto zmluvya pocas doby platnosti tejto Zmluvy sú jeho vlastnictvom.
ktoré bolo nadobudnute y súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a uzavretie tejto Zmtuvy
vykonáva na svoj vlastný účet. 4

3. Začiatok poistenjaje 0:00 hod. dňa nasledujúceho po podpise tejto poistnej zmluvy. Poistná dott je dva
roky odo dňa začiatku poistenia.

4' ^lnLk,^tľ?^UJ?i/í^Ji^iľ?<díi^?<;ä^ľf:d^T^ľŕŕ-:f^^^^
^S,bi\^;S?^;T+< Íe!S!^k ^?<ľ^ľiil?^l,ÍT-Í ?r1.rľ?fÍi". ?lsit-nÍ- Z3l°^ /?Lť1^i^žs ^a ot^z y uv^
dene^ tejto poistnq zmluve odpoyeda^ pra^vdivo a UPIne^v súlade s§ 7,93,obči?n_s^eh_o,zá,konr!íka '^. Je,si
vedomy možnych následkov v prípade. že by sa jeho odpovede na otázky v tomto návrhu ukázali'ako
nepravdivé alebo neúplné.

5' ^?islr!!^s^iľLJ?otÍP^?-ľL^^r^!JJ^ ?-^L ^?l-p-o-c??i^lr!.J?Ít?-?rT1luvy,_b.oIi podriadeným finančnym
agentom poskytnuté informácie podľa § 792a Občíanskeho zákonníka v platnom znenÍ že mu bol odo-
vzdany Informacnydokumentopojstnomproduktea Pred uzatvorenim PoistneJ zmluvy bol nadne obo-
známený so Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia mobilného telekomunikačného a iného
^lrii.a.d.8n^f^p-r&^O^.T_?_F^IG^(?a!?Llen.."VFIP"^ ktoré sú rleoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmfuvy, ze s ich obsahom súhlasí a tieto mu boli aj odovzdane.

6' F^l^^lÍeE^ÍOJľ^L%^PJ3f^?^^.,^?!l?e^li^tn:iLn-áTÍľ.?J?ois^^^^^
^lT!Í?'^a^fJ^^fit??^^^p^?IľJ^ťJ?l?".J.^..^y_^^-^T^
po!wnď-pfflstbvaterovJPOtreb.nú_súcinnosf.Pri.Posudzovanľskutočnotí dotežitych Pre Posudente roz-
sahu a oprávnenosti jeho nároku na poistné plnenie.
Kontaktné telefónne číslo: 02 / 5824 0073

7 ^^^^^^^^^ir^^^^^^I^^^^' ť^^^ ľ^^?^ '^^ri^Í^'^^^f-^^A^^^^^^^Í^^^ii ^^^í^^?^i^l^1^^^l^^^Í^^^^^Í^> ^ -.^^?^i^. ^^?Í_. ^l -^^.'?_^^^.^^
z27^apnla 2016 o ochranel^ickych osobpri SPracuvanlosobnychudaJovaovornomPohybetakých^^
Í^J^i?^^^s^^^^^^^^?^?^^l'^^?^^^F^.^?F"?^^^L^^i^^l!^o^..^n^al ^
^^i^ÍaJ?2I'^l^T)i^o^^?frt^tľ^^T^t.?ST^ÄSJľ"^V^Ä?-SJ?
stredkovateľ v mene Poisťovateľa a Podriadený finančný agent spracúva osobné údaje áko subdodávateí.

8 Fi^ÍÍLde ? J?ľ^ľ^Jli§^ľL^'ľ^Ä^Tfn.e,5?iTJ^Ín?^Jni?Sŕ.^^?e^-reT?*Lľ5?^
hlasuje ze nema kyalffikovanu učasťna zakladnom imani polsťoYateľaafebonahlasovaclchPr'ávach
uPoisťovrateľa aleboSamostatnehofinancnehoagentaaaniPo^^
kvalffikovanu ucasťna2akladnomimani aleboi na hlasovaclch 1íyava^ ^^rtaderte[l° 5lf1anč ,ého_Tg,en^a
^^S^O^tľ.fíoJln^^l^^'^^<??^ľ,?^e^f.^ľ^ľn^^iy^?^  ̂^
I^ln^l^i ^rľl^i s^ c^^<?r^Slr^T"Íin^5Sl "9T^S!ľ^.^-!?^-S_1?n-anr?-^f>^r!tM-rľ-á íi^tyor,e ^!
^^^TiľJ?o?f^ur^ ^lJ^^ldHk^?/nhí J^I^^LBró"r,^?^^^^finančný agentje na základe uvedených zmlúv oprávnený inkasovaf poistné na účet Poisťovateľa.

91 ?^ŕl^r!?im.u-^rlaničnému_a?_TntoYLa.^?m9st,?tnému finančnému agentovi vzniká za uzah/orenie tejto
poistnej zmluvy nárok na províziu od Poisťovateľa.

10. F30driader1ý finančný agent prehlasuje, že overil totožnosť poistníka na základe predloženého dokladu
totožnosti.

">->lť1 9
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1, Poistník, resp. osoba konajúca za poistnika vyhlasuje, žeje / nieje (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 dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

Košice,dňa21.7.2020

* ^

P'ťHn.^. .;,;ŕÍ;.f]í..tit.V/Á.......................

Änn?Maly^lFS^ za Poistníka
11

KERAMON Tras. r. o.

^

c

/
f*t 1 , f.

Ing.ZdenékJaroš RNDr. Ivan Brozmann
Predseda predstavenstva Členpredstavenstva

BNP Paribas CardrfPoisťovňa, a. s. BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.

w
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