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Flotilová poistná zmluva  
pre poistenie Moje auto KASKO 

 
 

Zmluvné strany: 
 
Poistník 
Obchodné meno: Obec Záborské 
so sídlom:  Hlavná ulica 29/31, 082 53 Záborské 
IČO:  00328014 
DIČ:  2021296739 
bankové spojenie: …………………………………… 
č. účtu: ..............………………………… 
Zastúpená:  
Titul. Meno a Priezvisko: Kristína Maliňáková  
Funkcia: starostka  
Adresa trvalého bydliska: ……………………………………  
Rodné číslo/ dátum narodenia:  ...........……………………………  
Preukaz totožnosti č.:  ……………………………………  
Št. príslušnosť:  ……………………………………  
( ďalej len  „poistník“) 
 
a 
 
Poisťovateľ 
Obchodné meno: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
so sídlom:  Pribinova 19, 811 09 Bratislava 
IČO:  00 151 700 
IČ DPH:  SK7120001757 
DIČ: 2020374862 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
č. účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel:  Sa, vložka č.: 196/B 
Zastúpená: Katarína Besedová – flotilový underwriter senior  
  poverený riadením oddelenia poistenia flotíl 
 Mgr. Marek Černý     –  flotilový underwriter senior 
( ďalej len „poisťovateľ“) 
 
  
 

uzatvárajú v zmysle § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a v zmysle ustanovení Rámcovej dohody  pre havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel, poistenie osôb 

prepravovaných v motorovom vozidle a pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla č. RD01/2021 uzavretej dňa 26.11.2021 

 
 

Flotilovú poistnú zmluvu pre poistenie Moje auto KASKO 
číslo: 7710054508 

 
(ďalej len „zmluva“) 
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Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel  (ďalej len „flotila“), ktorý  je 

uvedený v Zozname vozidiel (ďalej len „Zoznam vozidiel“; vzor Príloha č. 1), alebo na Prihláške do poistenia 
(ďalej len „Prihláška“; vzor Príloha č. 2) a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

2. Poistenie motorových vozidiel sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie Moje auto KASKO 
zo dňa 30.09.2016 (ďalej len „VPP“) a Osobitnými poistnými podmienkami k poisteniu Moje auto KASKO zo 
dňa 29.03.2019 (ďalej len „OPP“), ktoré poistník obdržal a bol s nimi oboznámený, čo potvrdzuje podpisom 
na tejto zmluve. VPP a OPP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3 a Príloha č. 4. Zmluvné 
strany sa dohodli, že v prípade rozdielov medzi ustanoveniami tejto zmluvy a ustanoveniami VPP alebo 
OPP, majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy. 

 
 
 

Článok II 
Vznik poistenia 

 
1. Poistenie vozidiel, ktoré sú uvedené v Zozname vozidiel alebo v Prihláške začína dňom, ktorý je v Zozname 

vozidiel alebo v Prihláške uvedený ako začiatok poistenia, nie ale skôr ako je deň nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. 

2. Poistenie vozidla flotily, ktoré nie je uvedené v Zozname vozidiel alebo v Prihláške pri uzatváraní tejto 
zmluvy, môže vzniknúť aj rozšírením Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

       a) doručením doplneného Zoznamu vozidiel (len s uvedením vozidiel vstupujúcich do poistenia dodatočne) 
       v elektronickej forme tak, ako je uvedené nižšie v tomto článku, alebo 

b) doručením scanu vyplnenej Prihlášky v elektronickej forme tak, ako je uvedené nižšie v tomto článku, 
alebo 
c) doručením originálu podpísaného Zoznamu vozidiel, alebo 
d) doručením vyplnenej Prihlášky, tak ako je uvedené nižšie v tomto článku. 

3. Prihlásenie vozidiel do poistenia podľa ods. 2. písm. a) a b)  tohto článku vykoná poisťovateľ na základe 
doplneného Zoznamu vozidiel alebo vyplnenej Prihlášky, doručených v elektronickej forme, a to  
z elektronickej adresy (ďalej len „e-mailovej adresy“) kontaktnej osoby poistníka. Poistenie vozidla alebo 
vozidiel prihlásených takýmto spôsobom začína dňom uvedeným v Zozname vozidiel alebo na Prihláške, nie 
však skôr ako v deň doručenia niektorého z uvedených dokumentov na e-mailovú adresu kontaktnej osoby 
poisťovateľa.  

4. Prihlásenie vozidiel do poistenia podľa ods. 2. písm. c) a d) tohto článku vykoná poisťovateľ na základe 
riadne doplneného a  podpísaného Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. Začiatok poistenia vozidiel vstupujúcich do poistenia je deň uvedený na Zozname vozidiel 
alebo Prihláške, nie však skôr ako je deň podpísania Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky obidvoma zmluvnými 
stranami. Poistník je povinný originál  Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky doručiť poisťovateľovi najneskôr do 
3 dní od takéhoto prihlásenia vozidla do poistenia  

5. Poistník je povinný najneskôr do 3 dní od prihlásenia vozidla do poistenia niektorým zo spôsobov uvedených 
v ods. 2 tohto článku zmluvy doručiť poisťovateľovi doklady týkajúce sa vozidiel, a to najmä: osvedčenie 
o evidencii vozidla (resp. technický preukaz), faktúra (resp. doklad o stanovení poistnej sumy vozidla).  Ak si 
túto povinnosť nesplní, poisťovateľ má právo od takto dojednaného poistenia vozidla odstúpiť; pričom 
poistenie zaniká od počiatku . 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pri vzniku poistenia oznámia druhej zmluvnej strane údaje o kontaktných 
osobách. Akúkoľvek zmenu kontaktných osôb poistníka alebo poisťovateľa alebo zmenu ich kontaktných 
údajov, je možné vykonať písomne a to doručením informácie o novej kontaktnej osobe alebo o jej nových 
kontaktných údajoch osobne alebo jej zaslaním prostredníctvom pošty, alebo elektronickou formou. Zmeny 
kontaktných osôb alebo  zmeny ich kontaktných údajov nadobúdajú účinnosť dňom doručenia takejto 
informácie druhej zmluvnej strane. 
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Článok III 

Doba poistenia, poistné obdobie 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou odo dňa 25.01.2023 do 28.11.2025 . 

Poistným obdobím flotily je kalendárny rok. 
Prvé poistné obdobie je od 25.01.2023   do 31.12.2023. Ďalším poistným obdobím je opakovane vždy 

nasledujúci kalendárny rok. 
2. Poistné obdobie jednotlivých vozidiel poistených vo flotile, ktorých dátum začiatku poistenia uvedený v 

Zozname vozidiel alebo na Prihláške je zhodný s dňom účinnosti tejto zmluvy, sa riadi poistným obdobím 
flotily podľa ods. 1. tohto článku. 

3. Prvé poistné obdobie pre poistenie vozidla flotily, ktorého dátum začiatku poistenia uvedený v Zozname 
vozidiel alebo na Prihláške je neskôr ako začiatok účinnosti tejto zmluvy, začína takto uvedeným dňom 
začiatku poistenia. Koniec prvého poistného obdobia takéhoto vozidla je zhodný s koncom poistného 
obdobia flotily podľa ods. 1. tohto článku, pričom poistné bude stanovené pomerne podľa dĺžky trvania 
poistenia, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Ďalšie poistné obdobia takéhoto vozidla plynú zhodne s 
poistným obdobím flotily.  

4. Ak poistenie vozidla zanikne pred koncom alebo v deň konca prvého poistného obdobia ustanoveného v 
ods. 3. tohto článku, a to okamihom vzniku totálnej škody, prijatím oznámenia príslušným orgánom, že 
vozidlo bolo odcudzené, okamihom zničenia vozidla alebo tým, že inak odpadla možnosť, aby na vozidle 
nastala poistná udalosť a v tomto prvom poistnom období došlo k poistnej udalosti, za ktorú poisťovateľ 
poskytol poistné plnenie, poistným obdobím vozidla sa rozumie jeden rok, pričom poisťovateľovi patrí ročné 
poistné. Výška ročného poistného pre takéto vozidlo sa určí v zmysle ustanovení čl. V tejto zmluvy. 

 
 
 

Článok IV 
Rozsah poistenia 

 
1. Vozidlá poistníka sú poistené modulom poistného krytia OPTIMAL+.Poistenie vozidla sa uzaviera so 

spoluúčasťou, ktorej rozsah je dojednaný v Zozname vozidiel alebo na Prihláške. 
2. Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie osobných a nákladných motorových vozidiel, 

pojazdných pracovných strojov s EČV a prívesných zariadení (prívesov a návesov):: 
a) poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti alebo škodou spôsobenou 
vodou z vodovodného zariadenia 
b) poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku havárie  
c) poistenie pre prípad odcudzenia a poškodenia vozidla, jeho časti a výbavy, ak k odcudzeniu, resp. 
poškodeniu došlo krádežou alebo lúpežným prepadnutím  
d) poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vandalizmom  
e) poistenie pre prípad poškodenia zverou, stretu so zverou počas prevádzky vozidla alebo poškodenie 
káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím 
hlodavcami a inými zvieratami (napr. kunami).  

3.  Odlišne od VPP poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené úmyselne neznámym páchateľom, napr.  
 vandalizmus, požiar, výbuch a pod. 
4. Poistenie motorových vozidiel sa dojednáva na novú hodnotu, tj znovuobstarávaciu cenu v prípade  
 poškodenia, zničenia a krádeže, náklady potrebné na opravu a uvedenie do stavu pred poškodením. 
5. Poisťovateľ akceptuje normohodiny za opravárenské práce pre všetky druhy   motorových vozidiel v  
 zmluvných autoservisoch. V prípade, že sa v regióne nenachádza zmluvný autoservis, bude poisťovňa  
 akceptovať maximálnu sadzbu za jednotlivú odpracovanú normohodinu vo výške definovanej ako obvyklá v  
 regióne opravcu pre konkrétnu značku a typ vozidla, s ohľadom na charakterizáciu opravcu (rozsah  
 ponúkaných služieb, technické a technologické vybavenie a pod.) 
6. Totálna škoda nastáva, pokiaľ primerané náklady na opravu presiahnu 90 % všeobecnej hodnoty vozidla  
 vrátane príslušenstva tvoriaceho jeho povinnú, štandardnú a doplnkovú výbavu.  všeobecnú cenu  vozidla,    
 t.j.  priemernú cenu vozidla na trhu v danom čase. V prípade totálnej škody poisteného vozidla je poistným  
 plnením všeobecná hodnota vrátane príslušenstva tvoriaceho jeho povinnú, štandardnú a doplnkovú výbavu  
 znížená o hodnotu použiteľných zvyškov a o výšku spoluúčasti. 
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7. Nová cena ojazdených osobných a nákladných  motorových vozidiel, pracovných strojov   a prívesných  
 zariadení  bude stanovená na základe aktuálneho katalógu AAD - EXPERT  Agentúry AUTO DATA, spol. s r.  
 o., resp. na základe ocenenia prostredníctvom autorizovaného predajcu, prípadne z predchádzajúcej poistnej  
 zmluvy, alebo účtovnej evidencie poistníka. 
8. Poistenie vozidla sa uzaviera so spoluúčasťou 5% min.66,39 EUR, ktorej rozsah je dojednaný v Zozname  
 vozidiel alebo na Prihláške. 
9. V prípade poškodenia alebo zničenia čelného skla na osobných motorových vozidlách sa výška spoluúčasti  
 dojednáva v sume 15,00 €. 
10. Požadovaný spôsob zabezpečenia osobných motorových vozidiel proti krádeži: 
 a. pri vozidlách s novou cenou do 19.916,35 EUR pevne zabudované mechanické  zabezpečenie, alebo 

imobilizér, alebo alarm, alebo GPS. 
 b. pri vozidlách s novou cenou nad 19.916,35 EUR do 82.984,80 EUR  dve z týchto štyroch 

zabezpečovacích zariadení: imobilizér, alarm, pevne zabudované mechanické zabezpečenie, GPS     
 c. pri vozidlách s novou cenou nad 82.984,80 EUR tri z týchto štyroch zabezpečovacích zariadení: 

imobilizér, alarm, pevne zabudované mechanické zabezpečenie, GPS   
11. Požadovaný spôsob zabezpečenia nákladných motorových vozidiel, pracovných strojov a prívesných 
 zariadení pre prípad krádeže: 
 a. nákladné motorové vozidlá - mechanické zabezpečenie alebo imobilizér 
 b. pracovné stroje s EČV a prívesné zariadenia - prekážky chrániace poistenú vec pred odcudzením 

(zámok namontovaný výrobcom alebo uzavretý priestor (budova) alebo mechanické  zabezpečenie 
alebo ich kombinácia). 

12. Motorové vozidlá, ktoré budú nadobudnuté do vlastníctva poistníkom po dátume uzatvorenia tejto zmluvy sa  
do poistenia zaradia dodatkom k tejto zmluve. Vznik a zánik poistenia motorových vozidiel, ku ktorému 
poistník získal alebo stratil vlastníctvo po podpise tejto zmluvy, t.j. zaradenie/vyradenie majetku do/z poistenia 
sa bude realizovať formou vyradenky/zaradenky do/z poistenia, a to postupom podľa bodu 13 tejto zmluvy. 

13. V prípade, ak poistník nadobudne vlastnícke právo alebo držbu k motorovým vozidlám, ktoré majú byť  
predmetom poistenia podľa tejto zmluvy, dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je poistník povinný vždy 
bezodkladne zaslať poisťovateľovi zaradenku do poistenia. Poistenie pre motorové vozidlá začína plynúť odo 
dňa uvedeného v zaradenke. 

14. Územná platnosť poistenia: pre osobné motorové vozidlá, nákladné motorové vozidlá,  a prívesné zariadenia 
(prívesy a návesy) je územná platnosť Európa, pre pracovné stroje s EČV je územná platnosť Slovenská 
republika.  
 

Článok V 
Výška poistného, zľava, platenie a splatnosť poistného  

 
1. Ročné poistné za príslušný modul poistného krytia sa stanoví z poistnej sumy vozidla, rovnajúcej sa novej 

cene vozidla v čase dojednávania poistenia z individuálnych sadzieb:  
a) Pre všetky osobné, úžitkové a dodávkové vozidlá s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou 
neprevyšujúcou 3 500 kg dojednáva poistná sadzba vo výške 1,35%. 
b) Pre všetky nákladné motorové vozidlá s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg 
sa dojednáva poistná sadzba vo výške 0,90%. 
c) Pre všetky traktory, prívesy za traktory a pracovné stroje sa dojednáva poistná sadzba vo výške 0,60%. 

2.   Sadzby poistného uvedené ods. 1 tohto článku sú záväzné a nemenné počas celej doby trvania poistenia. 
3.   Výška základného ročného poistného pre jednotlivé vozidlá zohľadňuje daň z poistenia v zmysle Zákona        

č.  213/2018 Z. z. o dani z poistenia o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
4.   Poistník prehlasuje, že si je vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane  

 peňažného plnenia v zmysle §32 zákona č. 186/2009 Z. z. Cena je stanovená v zmysle Zákona NR SR          
 č. 18/1996 Z. z.. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené v štvrťročných splátkach. Poisťovateľ pravidelne 
vykonáva predpis (vyúčtovanie) poistného vo výške zodpovedajúcej dohodnutej splátke poistného, a to vždy 
naraz pre celú flotilu. Odlišne od VPP sa dojednáva, že poistné je splatné k dátumu uvedenému na tomto 
predpise (vyúčtovaní) poistného Predpisom (vyúčtovaním ) poistného sa rozumie písomné alebo elektronické  
oznámenie výšky a splatnosti poistného, ktoré poisťovateľ zasiela poistníkovi. 
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6. V prípade vzniku poistenia vozidla počas poistného obdobia, za ktoré je hradené bežné poistné, je 
poisťovateľ oprávnený podľa podmienok tejto zmluvy predpísať poistníkovi prorátne (pomerné) poistné 
priebežne v závislosti od zvýšenia počtu vozidiel vo flotile. Poistník sa zaväzuje uhradiť poistné v termíne jeho 
splatnosti uvedenej v predpise (vyúčtovaní) takéhoto poistného.  

7. Je dohodnuté bezhotovostné platenie poistného, pričom poistné sa považuje za uhradené dňom jeho 
pripísania na účet poisťovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
 

 
Článok VI 

Správa flotilového poistenia  
 
1. Poistník je povinný pri uzatváraní poistenia uviesť všetky požadované údaje o vozidlách flotily 

prostredníctvom Zoznamu vozidiel, resp. Prihlášky. 
2. Poistník je povinný vozidlá odhlasovať z poistenia do 30 dní od zmeny majúcej za následok zánik poistenia 

dokladovaním tejto zmeny príslušným dokladom. Odhlásenie vozidla z poistenia je možné vykonať 
elektronickou formou zaslaním oznámenia z e-mailovej adresy kontaktnej osoby poistníka na e-mailovú 
adresu kontaktnej osoby poisťovateľa a doložením príslušného dokladu preukazujúceho dôvod odhlásenia 
vozidla z poistenia, alebo zaslaním odhlásenia a príslušného dokladu preukazujúceho dôvod odhlásenia 
vozidla z poistenia prostredníctvom pošty. 
 

 
Článok VII 

Sankčná doložka 

 
1. Poisťovateľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské 

ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za 
škodu, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by:  
a) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo 
b) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo 
c) takéto poistné alebo iné plnenie alebo iná výhoda 

 
poisťovateľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí 
Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov 
Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom 
došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne 
záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky. 
 
 

 
Článok VIII 

Ochrana informácií a údajov 
 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne odovzdané podklady, know-how, marketingové informácie 

a obdobné informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva, budú považovať za dôverné, neprezradia ich 
tretím osobám a budú ich chrániť pred stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím, neoprávneným 
sprístupnením a neoprávneným poskytnutím. Uvedené sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú zrejmé 
z tlačených a reklamných publikácii alebo sú inak všeobecne známe a informácie, ktoré sú zmluvné strany 
povinné sprístupniť alebo poskytnúť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie vyplývajúce z  platných 
právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov v dokumente Oznámenie o spracúvaní osobných 
údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uvedené informácie sú v úplnom znení uvedené na 
webovom sídle poisťovateľa.   
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3. Ak sú v tejto zmluve, resp. v jej prílohách uvedené osobné údaje inej osoby, poistník podpisom tejto zmluvy 
potvrdzuje, že mu táto osoba udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných 
údajov na účely podľa platného zákona o poisťovníctve a je si vedomý toho, že je povinný preukázať 
poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom tejto osoby.  

 
 
 

Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zánikom tejto zmluvy alebo zánikom posledného vozidla tejto zmluvy zaniká poistenie celej flotily tejto 

zmluvy. 
2. Spôsob zániku poistení jednotlivých vozidiel flotily upravujú VPP.  
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. VII ods. 13) VPP sa na poistenia uzavreté na základe tejto 

zmluvy nevzťahuje. 
4. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. 
5. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v zmluve, v Zozname vozidiel, 

resp. Prihláške sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa dojednávaného poistenia. 
6. Poistník zároveň vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy 

oboznámený s jej obsahom a že v písomnej forme prevzal Informačný dokument o poistnom produkte, ktorý 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 6. 

7. Poistník uzatvára zmluvu vo vlastnom mene. 
8. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť ostatných 

ustanovení. 
9. Pokiaľ je táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, poistník týmto prehlasuje, že v rámci tohto 

zrealizovaného verejného obstarávania vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu 
záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a 
princíp rovnakého zaobchádzania v zmysle ust. § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

10. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne 
podpísali. 

11. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho jedno vyhotovenie obdrží 
poisťovateľ a jedno vyhotovenie poistník a jedno sprostredkovateľ. 

12.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim  
 po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, najskôr však 20.12.2021. Poisťovateľ berie na vedomie,  
 že táto zmluva je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.  z.  
 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  
 povinne zverejňovanou zmluvou a teda poisťovateľ berie na vedomie, že táto zmluva, vrátane jej príloh,  
 bude zverejnená, okrem častí označených ako dôverné. 
13. Sprostredkovateľom poistenia na tejto zmluve je Finportal, a.s. 
14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
15.  
 
Príloha č. 1: Zoznam vozidiel (vrátane štruktúry údajov) 
Príloha č. 2: Vzor Prihlášky  
Príloha č. 3: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie Moje auto KASKO zo dňa 30.09.2016 
Príloha č. 4: Osobitné poistné podmienky k poisteniu Moje auto KASKO zo dňa 29.03.2019 
Príloha č. 5: Informačný dokument o poistnom produkte 
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Príloha č. 6: Oznámenie o spracúvaní osobných údajov 
 
 
V Záborskom, dňa:  V Bratislave dňa:  
 
 
 

 
 

 

......................................................... 
Katarína Besedová   

flotilový underwriter senior 
poverený riadením oddelenia poistenia flotíl 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
 
 
 
 

...................................................... 
Mgr. Marek Černý 

flotilový underwriter senior 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

......................................................... 
Kristína Maliňáková 

starostka 
Obec Záborské 

 
 
 
 
 


