
ObecPoproč
v

Obecnv úrad Poproč. Skolská 2, 044 24 PoDroč

v <

c. spisu: OcU-I-414/2020
č. záznamu: 414/2020

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 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. 4105875786

č. spisu OcU-I-414/2020, Č. záznamu: 414/2020
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, starostka 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.
PIynárenská 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 zverejňovaním
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Poistenie mobilného telekomunikačného a iného zariadepia
(Zariadenia) pre prípad škody

Pojstná zmluva č. 4105875786

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

Samostatný finančný agent: K Finance Life, s. r. o.,
v

so sídlom Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava, IČO: 438 12 554,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vtožka číslo 48749/B,
zapísaná v registri NBS v sektore poistenia älebo zaistenia 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 Bratislava I, 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 Školska 2 , 044 24 Poproč
Rodné číslo / IČO alebo IČ DPH / DIČ 00324639

Štátna príslušnosť/zápísaná v registri SR

Telefónne číslo 0908313375

Kontaktný e-mail

Druh zakúpeného Zariadenia Honor 8S 2020 aurora(značka, model)
IMEIčÍsloZanadenia 861892041178136

KúpnacenaZariadenia 129  

DátumnákupuZanadenia 21.7.2020

Osoba oprávnená konať za poistníka (v prípade PO):
Priezvisko a meno Ing. Iveta Komorová Hiľovská
Rodné äslo T.

ČísloOP/pasu
* * if>

Poistn)kapoisfóvateľdojednávajupojstenieZartadenia(^1.

poškodením, zničením alebo krádežou Zariadenia). Maximálna vyška poistnej siímy Je vo výske časovej
ceny Zariadenia vypočítanej podfa VPP.

2. Poistník je povinný platiť poistné odo dňa vzniku poistenia mesačne vo výške 2.99  .
Poistne obdobie je technický mesiac, ktorý sa zhoduje so zúčtovacím obdobím, ktoré má poistník pridelené
Podriadeným finančným agentom vo vzt'ahu kjeho službám. Poistné sa uhrádza na základe údajov uve-
denych vo fa ^ vy^aY^n^Lpo^nade^n^fin^ncn^l'n a9e?tom r]a rÍTiJ:^SLkiľto^?l?éi?.t-UÄb.yL??. m_Prľé
poistné Je vo výške alikvótnej časti poistného od vzniku poistenia do posledného dňa daného zíjčtovacieho
obdobia vk^mP^enlevzmkb-SplatnosťP^stnehoJesucasn^
uvedená vo faktúre. Poistník týmto záväzne vyhlasuje a potvrdzuje, že finančné prostriedky. ktoré použije

ID kód predajne: ID392DSP04 1/3 45171206
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^^a^^ni^^!^ľi?ÁP^ ^VJiítLt8Í^5Jľ.^^^Ld^.?!?ľ?t!J?tSi?r11^v^^
.ktore-b.olo_nadobudnuteY.sulade s Právnym Poriadkom Slovenskej republiky a uzavretie teJtoZmluvy
vykonáva na svoj vlastný účet. 4̂

3' S?a-tS1? S?Lst-enŕ-íe.oJ??_xhoídňa nasledujúceho P° podpise tejto poistnej zmluvy. Poistná dotí je dva
roky odo dňa začiatku poistenia.

4. p^mkp^tí^esv^^^od^so^I^e^aáenentä^^
^nbfv/zli?^^tna^lSI,^^^äľli^läT^??^Íi\?SlnÍ-áJ0^
dene^tejtopofôtnejzmluveodpoy^fa^pravdrvoa u^n^vsulades§7930bčian^k'ehozákonníka/aj7esi
YTC?o_m3LRľ-ž,niŕch.n?sf,e^kov v prípade'že by sa Jeho odpovede na otázky v tomto návrhu ukázali ako
nepravdívé alebo neúplné.

5' ^isnt+^s^äi^?+lp^?JľL^rÍIJJ^ Íe7^ ^^:"p"<??Íi^rTl^t?>^TIU.V^i^l!-?o_d-risl_c!8I'ym finančnym
.a?^rr;. os-^?.u.té.i^ormácie podra § 792a Občianskeho zákonníka v 'platnom znení že mu bolodo-
vzdany fnformacnydokumentopofstnompiTodukfea ^reduza{vorenim^ols{ne]zm^bo[^^o^o-
známeny so Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia mobilného telekomunikačného a iného
zar;adetpre.pr;paÍ^ol:J3RANGE.(ďale"en.°vpp"); ktoré sú n-ddeliternou sucasfoupo^
zmluvy, že $ ích obsahom súhlasí a tieto mu boli aj odovzdané.

6' F^nJŕ^^epv^?^t^^pÍď^L^L?^8^1i^tn;iLn^T!!iľ^j??^
s^ ^ ^pow^aj^^-^a^^sv0^"
?f^y^Lľo-!itÍva^ ^i Pľ.t!T.bnú-sú^n?sť. pri Posudzovanísl<utočností dôležifých pre posúdenie roz-
sahu a oprávnenosti jeho nároku na poístné plnenie.
Kontaktné telefónne číslo: 02 / 5824 0073

7 ľ^tn^LKe^TcuJ^'<S^i*^:^^e-!Aľ^a??ľJ?...^ľPS_k^h?_,p?lamentu a f?ady El^ ^- 20^/679
^H2JmTp^nfr^1^°7^irifr^^^fhQ^ÔRb/I=p? ^^^A^^^ó?^^^o^^y^

^^a^^sa^^s^?^^^o^os a^
stredkovateľ v mene Poisťovateľa a Podriadený finančný agent spracúva osob'né údaje ako subdodávater

8' ľi^'ľ1,^16^ íiľirlčl?^§^t.-llo-n^^.-'ľ^e_?,a,TÍ)statn?ho ?n^ncľho ?gen,t i resP-poisťovateľa a pre-
?ss.^;=^'"ss^,sss^^sss^ä
^^S^^^S^naMaT'ac:lch^upodredenéhofinaróTOh0^
^^~^a^ ^ttpo^nÍ.?1-nfcvďoróva rostredkoYam^-

finančný ageníje na základe uvedených zmlúv oprávnený inkasovať poistné na účet Poisťovatera.
9' ^ÍajÍ^i^,^ľi?^trTľl.?,?,T.nt?ľir^:?^rr!?^tnému finančnému aQentoví vzniká za uzatvorenie tejto

poistnej zmluvy nárok na províziu od Poisťovateľa.

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

f'^1 .
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11" ľ5J?ľľĽ?f^?^?J!?^i!?^acz?-Í3?LS!nJk^v>y^!^ďS' ?e^-/-1i?Je-ír1_8^?tÍiace ?a preškrtnúť)je politicky
exponovaná osoba v zmysle § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

f.I

12. Táto poistná zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
Košice,dňa21.7.2020
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Arimah/räBrsóvá'S^t
m.

t-?^>-
-^SE^?? za Poistníka

KERAMON T^de, s. r. o.

^
/

/
.^.imi,ll^.l ^

t *

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

BNP Paribas Cardrf Poisťovňa, a. s. BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.
1
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