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ZMLUVA O ÚVERE č. LZL/22/10301
uzavretá v zmysle § 497 a nasled. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „Zmluva“) medzi

zmluvnými stranami

(1) Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika 
IČO: 44818378, DIČ: 2022854053, IČ DPH: SK2022854053 
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24871/N 
IBAN: SK49 0200 0000 0026 2309 2756, SWIFT/BIC: SUBASKBX 
(ďalej len Dlžník)

ta
(2) VÚB, a.s.

so sídlom: Mlynské nivy 1,829 90 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31320155, DIČ: 2020411811, IČ DPH: SK7020000207
Registrácia: Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B
IBAN: SK80 0200 0000 0000 0011 3355, SWIFT/BIC: SUBASKBX
(ďalej len Veriteľ)
(každý samostatne ako "Strana" a spoločne ako "Strany").

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:

(a) Všeobecné obchodné podmienky, ktoré stanovujú podrobné práva a povinnosti Strán; a
(b) Splátkový kalendár, určujúci výšku a splatnosť jednotlivých splátok úveru; a
(c) Cenník; a
(d) vzor Preberacieho protokolu .

1.2 Všeobecné obchodné podmienky a Cenník sú umiestnené na stránke www.vub.sk. Dlžník podpisom tejto 
Zmluvy prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Cenníkom, súhlasí s nimi, 
nemá k nim žiadne výhrady a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Dlžník: Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Dňa:

Konajúci:

Mgr. Martin Bucko 
Konateľ

1.3 Každý odkaz na túto Zmluvu znamená odkaz na text tejto Zmluvy, ako aj všetky jej prílohy v aktuálnom znení, 
pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

1.4 Výrazy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je im priradený vo Všeobecných 
obchodných podmienkach, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

1.5 V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto Zmluvy a jej príloh je rozhodujúci text tejto Zmluvy. V prípade 
rozporu medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami a ostatnými prílohami tejto Zmluvy sú rozhodujúce 
ostatné prílohy tejto Zmluvy.
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1.6 Strany sa dohodli, že pri ustanoveniach Zmluvy obsahujúcich v acero alternatív (sú označené symbolom „ S  's 
alebo „ □ “) je pre Strany záväzná len alternatíva označená symbolom „E  Strany berú na vedomie, že v rámci 
jedného ustanovenia (článku) Zmluvy môžu byť podľa predchádzajúcej vety platne označené aj viaceré 
alternatívy. Alternatíva (ustanovenie) označená symbolom . □ '  nie je pre Strany záväzná a pre žiadnu zo Strán 
z nej nevyplývajú práva ani povinnosti,

2. PREDMET FINANCOVANIA
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

Stroje a zariadenia s ECV
Univerzálny kĺbový nakladač Avant 755i s príslušenstvom 
111729 
2022

Druh Predmetu financovania:
Predmet financovania: 
č. karosérieA/IN: 
rok výroby:
EČV: ........................
Kúpna cena Predmetu financovania: 80 389,20 EUR s DPH 
Dodávateľ:
GROLOS, s.r.o., Rakovo 204, 038 42 Rakovo. Slovenská republika, IČO: 45340901, DIČ: 2022941052 
Adresa Dodávateľa pre účely uplatnenia reklamácie alebo sťažnosti:
GROLOS, s.r.o., Rakovo 204, 038 42 Rakovo. Slovenská republika, IČO: 45340901, DIČ: 2022941052 
Umiestnenie Predmetu financovania: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika

3. ZÁKLADNE PODMIENKY UVERU
3.1 Úroková sadzba: 2,70% E  fixná

□  viazaná na EURIBOR
3.2 Obdobie fixácie úrokovej sadzby: Počas celej doby platnosti zmluvy
3.3 Zabezpečenie:

• Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľný majetok (HNU)
3.4 Dojednanie spätnej kúpy v Kúpnej zmluve: □  požadované

E  nepožadované
3.5 Časť kúpnej ceny vrátane DPH za Predmet financovania, ktorú je Dlžník povinný zaplatiť Dodávateľovi na 

základe Kúpnej zmluvy pred čerpaním úveru je 16 077,84 EUR.
3.6 Výška úveru poskytovaná Veriteľom Dlžníkovi na financovanie kúpy Predmetu financovania je 64 311,36 EUR.
3.7 Strany sa dohodli, že Veriteľ po splnení všetkých podmienok pre poskytnutie úveru Dlžníkovi podľa tejto Zmluvy 

zaplatí finančné prostriedky úveru na bankový účet Dodávateľa.
Dlžník týmto potvrdzuje Veriteľovi v zmysle ustanovenia § 562 Občianskeho zákonníka to, že Dodávateľ je 
oprávnený prijať plnenie - sumu úveru podľa tejto Zmluvy, čím Veriteľ splní svoju povinnosť poskytnúť Dlžníkovi 
finančné prostriedky - úver. Bankový účet Dodávateľa je SK0275000000004013485105.

3.8 Doba splácania úveru je 60 mesiacov
3.9 Administratívny poplatok je vo výške 66,99 EUR.
3.10 Povinnosť Veriteľa vyplatiť Dlžníkovi úver zaniká, ak Dlžník nesplní všetky podmienky pre čerpanie úveru podľa 

Zmluvy najneskôr do 27.7.2022.
3.11 V prípade, ak dôjde výlučne z dôvodu matematického zaokrúhľovania k zvýšeniu splátok úveru (centové 

zaokrúhľovanie) v Splátkovom kalendári, ktorý bol Dlžníkovi doručený po poskytnutí úveru, v porovnaní s 
predbežným Splátkovým kalendárom pri podpise Zmluvy, je Dlžník povinný platiť splátky úveru vo výške 
stanovenej Splátkovým kalendárom vyhotoveným pri podpise Zmluvy, pričom splatnosť týchto splátok sa ale 
riadi Splátkovým kalendárom, ktorý bol Dlžníkovi doručený z dôvodu, že skutočný deň poskytnutia úveru bol iný, 
ako bol predpokladaný pri uzatvorení Zmluvy.

4. PODMIENKY POISTENIA PREDMETU FINANCOVANIA

4.1 Predmet financovania poistí:
□  Dlžník samostatne a na vlastné náklady 
E  Dlžník na vlastné náklady prostredníctvom VÚB, a.s.
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4.2 Povinné zmluvné poistenie:
E  zahrnuté v splátkach úveru
□  nezahrnuté v splátkach úveru

4.3 Iné produkty poistenia:
□  Poistenie finančnej straty - GAP
□  Poistenie právnej ochrany - DAS
□  iné

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Podpisom tejto Zmluvy Klient vyhlasuje, že nie je osobou s osobitným vzťahom k Banke podľa § 35 ods. 4 
Zákona o bankách. V prípade zistenia nepravdivosti tohto vyhlásenia si je Klient vedomý toho, že Úver sa stáva 
okamžite splatným vrátane príslušenstva, a to dňom, kedy sa Banka dozvedela o nepravdivosti tohto údaju v 
súlade s § 35 ods. 1 Zákona o bankách.

5.2 Klient v zmysle § 89 Zákona o bankách uzatvára túto Zmluvu a vykonáva obchod v nej dohodnutý vo vlastnom 
mene a na vlastný účet, pričom pri vykonaní akejkoľvek platby na základe Zmluvy použije výhradne peňažné 
prostriedky, ktoré budú jeho vlastníctvom.

5.3 V pripade, ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné 
alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo 
nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady 
poctivého obchodného styku a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné 
ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac 
podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto Zmluvy musí byť zachovaný.
Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na 
nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia tejto Zmluvy a ak také 
ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú 
upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám 
predchádzajúcej vety.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu vrátane súvisiacich dokumentov je možné uzatvoriť písomnou formou v 
listinnej podobe, ako aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré umožňujú zachytenie obsahu 
právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila v súlade s § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

5.5 Ak sa Klient rozhodne pre uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré umožňujú 
zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila, Zmluvu Klient uzatvára 
elektronicky zaznamenaným podpisom a/alebo kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom. V prípade 
uzatvorenia Zmluvy prostredníctvom elektronických prostriedkov, táto Zmluva nadobúda platnosť dňom 
doručenia Zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami Veriteľovi.

5.6 Akékoľvek zmeny a/alebo dodatky k tejto Zmluve musia byť vyhotovené písomnou formou v listinnej podobe, 
resp. prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a 
určenie osoby, ktorá právny úkon urobila a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Týmto 
ustanovením nie je dotknuté ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok o jednostrannej zmene Zmluvy.

5.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma Stranami ak nie je ďalej uvedené inak. 
Ak je Dlžník povinnou osobou v zmysle Zákona o slobode informácií Zmluva nadobudne účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení Zmluvy v_súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o slobode informácií.

5.8 V prípade, že je Dlžník povinnou osobou v zmysle Zákona o slobode informácií, je Dlžník povinný zverejniť 
zákonným spôsobom túto Zmluvu, ako aj jej neskoršie uzavreté dodatky, a udržiavať Zmluvu a jej prípadné 
dodatky takto zverejnené minimálne po dobu do úplného zániku všetkých záväzkov zo Zmluvy. Povinnosť podľa 
predchádzajúcej vety má Dlžník tiež pri každej zo súvisiacich zmlúv a dohôd, v ktorých sa táto Zmluva uvádza 
ako zabezpečená pohľadávka.

5.9 Strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, porozumeli jej obsahu, že táto Zmluva nebola 
uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a po prečítaní ju na znak súhlasu podpísali.
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PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Veriteľ:
VÚB, a.s.
Dňa: / ^ —

Konajúci:

Mgí^Wan Černý 
manažér klientskych vzťahov

_zL.

Dlžník:

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Dňa: / - Y -  &  / t Ĺ

iC O : 4 4  818  3 í  ä .  . 

----------------- &  <Ž>
Mgr. Martin Buckc 

Konateľ

\
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nnn VUB BANKA
385507322

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR (neslúži ako daňový doklad)
k zmluve č. LZL/22/10301

Veriteľ:
VÚB, a.s.
so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31320155, DIČ: 2020411811, IČ DPH: SK7020000207 
Registrácia: Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B 
IBAN: SK80 0200 0000 0000 0011 3355, SWIFT/BIC: SUBASKBX

Dlžník:
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika 
IČO: 44818378, DIČ: 2022854053, IČ DPH: SK2022854053 
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24871/N 
IBAN: SK49 0200 0000 0026 2309 2756, SWIFT/BIC: SUBASKBX

Predmet financovania: Univerzálny kĺbový nakladač Avant 755i s príslušenstvom
Pri platbe používajte variabilný symbol: 1042210301

Obstarávacia cena 80 389,20 EUR Poistné za KASKO 3115,90 EUR
Výška úveru 64 311,36 EUR Poistné za PZP 224,40 EUR
Doba splácania v mesiacoch 60 Poistné za poistenie splátok 0,00 EUR
Dátum poslednej splátky úveru 1.7.2027 Poistné za poistenie finančnej straty 0,00 EUR

Prvá p latba Z áklad  dane Sadzba DPH DPH Sum a s DPH
Administratívny poplatok: 66,99 0% 0,00 66,99 EUR
Platba klienta dodávateľovi: 16 077,84 0% 0,00 16 077,84 EUR
Spolu: 16 144,83 0,00 16 144,83 EUR
S um a k ú h r a d e : 16 144,83 EUR

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR k zmluve č. LZL/22/10301 Pri platbe používajte variabilný symbol: 1042210301

Po
r. č

. Dátum
splatnosti

Nesplatená
istina Is t in a Ú ro k S p lá tk a K A S K O PZP Právnej

ochrany
Poistenie
splátky

Finančnej
straty C e lk o m  

k  ú h ra d e
1 01.08.2022 63 309,03 1 002 ,33 144,71 1 1 4 7 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71
2 01.09.2022 62 304,44 1 004 ,59 142 ,45 1 1 4 7 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71
3 01.10.2022 61 297,59 1 006 ,85 140,19 1 1 4 7 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71
4 01.11.2022 60 288,47 1 009 ,12 137 ,92 1 1 4 7 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71
5 01.12.2022 59 277,08 1 011 ,39 135 ,65 1 1 4 7 ,0 4 51,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71
6 01.01.2023 58 263,42 1 013 ,66 133,38 1 1 4 7 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71
7 01.02.2023 57 247,48 1 015 ,9 4 131 ,10 1 14 7 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,001 0,00 1 202,71
8 01.03.2023 56 229,25 1 018 ,23 128,81 1 14 7 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71
9 01.04.2023 55 208,73 1 020 ,52 126 ,52 1 14 7 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

10 01.05.2023 54 185,91 1 022 ,82 124 ,22 1 14 7 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71
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11 01.06.2023 53 160,79 1 025 ,12 121 ,92 1 14 7 ,0 4 51,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

12 01.07.2023 52 133,37 1 027 ,42 119 ,62 1 147 ,0 4 51,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

13 01.08.2023 51 103,63 1 02 9 ,7 4 117 ,30 1 147 ,0 4 51,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

14 01.09.2023 50 071,58 1 032 ,05 114 ,99 1 147 ,0 4 51,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

15 01.10.2023 49 037,20 1 034 ,38 112 ,66 1 147 ,0 4 51,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

16 01.11.2023 48 000,50 1 036 ,70 110 ,3 4 1 147 ,0 4 51,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

17 01.12.2023 46 961,46 1 039 ,04 108 ,00 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

18 01.01.2024 45 920,09 1 041 ,37 105,67 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

19 01.02.2024 44 876,37 1 043 ,72 103 ,32 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

20 01.03.2024 43 830,31 1 046 ,06 100,98 1 14 7 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

21 01.04.2024 42 781,89 1 048 ,42 98 ,62 1 14 7 ,0 4 51 ,93 3,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

22 01.05.2024 41731,11 1 050 ,78 96 ,26 1 14 7 ,0 4 51 ,93 3,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

23 01.06.2024 40 677,97 1 053 ,14 93 ,90 1 147 ,04 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

24 01.07.2024 39 622,46 1 055,51 91,53 1 14 7 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

25 01.08.2024 38 564,57 1 057 ,89 89,15 1 14 7 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

26 01.09.2024 37 504,30 1 060 ,27 86,77 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,001 0,00 0,00 1 202,71

27 01.10.2024 36 441,65 1 062 ,65 84,39 1 147 ,0 4 51,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

28 01.11.2024 35 376,61 1 06 5 ,0 4 82,00 1 147 ,04 51,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

29 01.12.2024 34 309,17 1 067 ,44 79 ,60 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

30 01.01.2025 33 239,33 1 069 ,84 77 ,20 1 147 ,0 4 51,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

31 01.02.2025 32 167,08 1 072 ,25 74 ,79 1 147 ,04 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

32 01.03.2025 31 092,42 1 074 ,66 72 ,38 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

33 01.04.2025 30 015,34 1 077 ,08 69 ,96 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

34 01.05.2025 28 935,84 1 079 ,50 6 7 ,54 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

35 01.06.2025 27 853,91 1 081 ,93 65,11 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

36 01.07.2025 26 769,54 1 084,37 62 ,67 1 14 7 ,0 4 51 ,93 3,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

37 01.08.2025 25 682,73 1 086,81 60,23 1 14 7 ,0 4 51 ,93 3,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

38 01.09.2025 24 593,48 1 089,25 57,79 1 14 7 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

39 01.10.2025 23 501,78 1 091 ,70 55 ,34 1 147 ,04 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202 ,71

40 01.11.2025 22 407,62 1 094 ,16 52,88 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

41 01.12.2025 21 311,00 1 096 ,62 50,42 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202 ,71

42 01.01.2026 20 211,91 1 099 ,09 47 ,95 1 14 7 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

43 01.02.2026 19110,35 1 101,56 45 ,48 1 14 7 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,001 0,00 1 202,71

44 01.03.2026 18 006,31 1 104 ,04 43,00 1 14 7 ,0 4 51,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

45 01.04.2026 16 899,79 1 106,52 40,52 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

46 01.05.2026 15 790,78 1 109,01 38,03 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

47 01.06.2026 14 679,27 1 111,51 35,53 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

48 01.07.2026 13 565,26 1 114,01 33,03 1 147 ,0 4 51,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

49 01.08.2026 12 448,74 1 116 ,52 30,52 1 147 ,0 4 51,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

50 01.09.2026 11 329,71 1 119 ,03 28,01 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

51 01.10.2026 10 208,16 1 121 ,55 25 ,49 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

52 01.11.2026 9 084,09 1 124,07 22 ,97 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

53 01.12.2026 7 957,49 1 126,60 2 0 ,44 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

54 01.01.2027 6 828,35 1 129 ,14 17,90 1 147 ,04 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

55 01.02.2027 5 696,67 1 131,68 15,36 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

56 01.03.2027 4 562,45 1 134,22 12 ,82 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

57 01.04.2027 3 425,68 1 136,77 10 ,27 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

58 01.05.2027 2 286,35 1 139,33 7,71 1 147 ,0 4 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

59 01.06.2027 1 144,45 1 141,90 5,14 1 147 ,04 51 ,93 3 ,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71

60 01.07.2027 -0,01 1 144,46 2,58 1 14 7 ,0 4 51 ,93 3,74 0,00 0,00 0,00 1 202,71
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PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN
Veriteľ: Dlžník:

VÚB, a.s.
Dňa: X f ■ X

Konajúci:

Mg r. Iván Černý 
manažér klientskych vzťahov

Mestské služby Topoľčany.vk.r/b

Dna: J 3  & -

.,..íhvTopoľf»ny’ s-r0-

r. Martin Bucko 
Konateľ
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nnn VUB BANKA
387789943

ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA HNUTEĽNÉ VECI
č. LZL/22/10301

uzavretá medzi stranami:
(1) Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika 
IČO: 44818378, DIČ: 2022854053, IČ DPH: SK2022854053 
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24871/N 
IBAN: SK49 0200 0000 0026 2309 2756, SWIFT/BIC: SUBASKBX 
(ďalej len Záložca)
a

(2) VÚB, a.s.
so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31320155, DIČ: 2020411811, IČ DPH: SK7020000207
Registrácia: Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B
IBAN: SK80 0200 0000 0000 0011 3355, SWIFT/BIC: SUBASKBX
(ďalej len Záložný veriteľ)

a) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o zriadení záložného práva (ďalej len Záložná zmluva) sú všetky jej 
prílohy,

b) každý odkaz na Záložnú zmluvu znamená odkaz na samotný text tejto zmluvy, ako aj všetky jej prílohy,
c) pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, výrazy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je 

im priradený v článku 1. Záložnej zmluvy, a
d) v prípade rozporu medzi ustanoveniami článkov 1 až 7 Záložnej zmluvy a jej prílohami je rozhodujúce to, čo je 

uvedené v ustanoveniach článkov 1 až 7 Záložnej zmluvy.

1. DEFINÍCIE
Ak nie je medzi Záložným veriteľom a Záložcom výslovne dohodnuté inak, nasledujúce pojmy uvedené s 
veľkým písmenom budú mať v Záložnej zmluve nižšie uvedený význam:
Centrálny register znamená notársky centrálny register záložných práv, ktorý je zriadený na základe zákona č. 
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, v platnom znení.
Zabezpečená pohľadávka znamená nárok Záložného veriteľa na riadne a včasné splnenie všetkých 
Zabezpečených záväzkov. Ako najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa Zabezpečená pohľadávka zabezpečuje sa 
určuje 64 311,36 EUR.
Zabezpečené záväzky znamenajú všetky súčasné a budúce záväzky Záložcu voči Záložnému veriteľovi (a) 
podľa Zmluvy alebo iného s ňou súvisiaceho dokumentu, vrátane záväzku nahradiť náklady, ktoré vzniknú 
Záložnému veriteľovi v súvislosti s udržiavaním hodnoty Zálohu, (b) na základe nároku z bezdôvodného 
obohatenia alebo nároku, ktorý môže vzniknúť následkom alebo v súvislosti s tým, že akýkoľvek záväzok 
uvedený v bode (a) vyššie sa stane nevykonateľným alebo zanikne inak ako splnením (t.j. napríklad 
odstúpením, vypovedaním alebo právoplatným určením jeho neplatnosti), a (c) na základe akéhokoľvek nároku, 
ktorý môže vzniknúť, ak bude akýkoľvek právny úkon v súvislosti so záväzkom uvedeným v bodoch (a) alebo 
(b) vyššie napadnutý ako odporovateľný právny úkon v súvislosti s konkurzným konaním, reštrukturalizáciou 
alebo inak.
Zabezpečenie znamená záložné právo, zabezpečovací prevod práva, zabezpečovacie postúpenie pohľadávky, 
zádržné právo, prevod alebo postúpenie so spätným prevodom alebo postúpením (repo), ako aj akúkoľvek inú 
zmluvu alebo dojednanie podľa akéhokoľvek práva, ktoré má podobný účel alebo účinok.
Záloh znamená všetky veci a práva určené v prílohe č. 1.
Záložné právo znamená záložné právo podľa § 151a a n a s l .  Občianskeho zákonníka zriadené touto Záložnou 
zmluvou.

VUB, a.s., Mlynské nivy 1,829 90 Bratislava ÍČ Ô  31320155 Tel.: -*421-850123000
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B IČ DPH: SK7020000207 www.vub.sk
Korešpondenčná adresa: VÚB, a.s., 29. augusta 3, P.O.BOX 87, 058 01 Poprad v o b j * í * ™ ™ l u p i n y  INTES4 @  SŕN IM O IO

http://www.vub.sk


Zmluva znamená Zmluvu o úvere č. LZL/22/10301, v znení všetkých budúcich zmien a dodatkov, vrátane 
novácií.
2. ZRIADENIE A VZNIK ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

2.1 Záložca sa zaväzuje splniť Zabezpečené záväzky voči Záložnému veriteľovi a dodržiavať ustanovenia Zmluvy.
2.2 Na zabezpečenie Zabezpečenej pohľadávky týmto Záložca zriaďuje v prospech Záložného veriteľa Záložné 

právo k Zálohu.
2.3 Záložné právo k Zálohu, ktorý existuje v okamihu registrácie Záložného práva v Centrálnom registri, vznikne 

registráciou Záložného práva v Centrálnom registri a Záložné právo ku každému inému Zálohu (ak sa podľa 
Záložnej zmluvy zriaďuje) vzniká nadobudnutím vlastníckeho práva k takémuto Zálohu Záložcom, čo platí aj pre 
Záloh vzniknutý spracovaním, zhodnotením alebo inou zmenou Zálohu, ku ktorému Záložné právo vzniklo 
predtým.

2.4 Záložca sa zaväzuje bezodkladne po podpísaní Záložnej zmluvy požiadať o registráciu Záložného práva k 
Zálohu v Centrálnom registri a doručiť Záložnému veriteľovi potvrdenie o registrácii vo forme a s obsahom 
akceptovateľnými pre Záložného veriteľa.

2.5 Ak Záložca nesplní svoju povinnosť podľa článku 2.4 je Záložný veriteľ oprávnený v mene a na účet Záložcu 
zabezpečiť registráciu Záložného práva k Zálohu v Centrálnom registri.

3. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA A OSOBITNÉ POVINNOSTI
3.1 Záložca poskytuje Záložnému veriteľovi nasledujúce vyhlásenia:

(a) Záloh a každá jeho časť je voľne prevoditeľná;
(b) žiadne ustanovenie Záložnej zmluvy nie je v rozpore s ustanovením žiadneho dokumentu, ktorým je Záložca 
viazaný;
(c) Záložca je jediným a výlučným vlastníkom Zálohu a každej jeho časti; v prípade nevyporiadaného 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Záložcu, ktorý je fyzickou osobou a jeho manžela alebo bývalého 
manžela, sú Záložca spolu s manželom alebo bývalým manželom jediní a výluční spoluvlastníci Zálohu a každej 
jeho časti;
(d) Záloh ani žiadna jeho časť nie je zaťažená žiadnym iným Zabezpečením, ani iným právom tretej osoby 
(vrátane práva na základe zmluvy o zmluve budúcej, predkupného práva alebo akéhokoľvek iného práva 
obmedzujúceho voľné užívanie Zálohu alebo nakladanie s ním) s výnimkou Zabezpečení v prospech tretej 
osoby, údaje o ktorých boli písomne oznámené Záložnému veriteľovi pred uzavretím Zmluvy a s výnimkou 
Zabezpečení v prospech samotného Záložného veriteľa;
(e) s výnimkami výslovne upravenými v prílohe č. 2, žiadnu dispozíciu so Zálohom alebo jeho časťou nie je 
možné považovať za prevod Zálohu alebo jeho časti v bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu 
podnikania Záložcu podľa ustanovenia § 151 h Občianskeho zákonníka;
(f) Záložné právo predstavuje nepodmienené, neodvolateľné a absolútne právo Záložného veriteľa vykonať toto 
Záložné právo predajom Zálohu alebo akejkoľvek jeho časti v súlade s podmienkami Záložnej zmluvy a to bez 
akéhokoľvek rozhodnutia alebo súhlasu akéhokoľvek orgánu alebo inej osoby;
(g) v prípade predaja Zálohu alebo jeho časti Záložným veriteľom Záložca zostáva výlučne zodpovedný voči 
jeho nadobúdateľovi za akékoľvek vady Zálohu.

3.2 Do úplného splnenia všetkých Zabezpečených záväzkov voči Záložnému veriteľovi sa Záložca zaväzuje plniť 
povinnosti uvedené v prílohe č. 2.

3.3 V prípade, ak podľa Záložného veriteľa Záložca nesplní svoje povinnosti uvedené v prílohe č. 2, Záložný veriteľ 
má právo vykonať akékoľvek úkony za účelom udržiavania hodnoty Zálohu alebo obstarať znalecký posudok vo 
vlastnom mene. Záložca sa zaväzuje nahradiť Záložnému veriteľovi všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s tým 
vznikli.

4. VÝKON ZÁLOŽNÉHO PRÁVA
4.1 Záložca súhlasí a potvrdzuje, že Záložné právo sa stane vykonateľným a že Záložný veriteľ môže začať s jeho 

výkonom ak Záložca nesplní ktorúkoľvek časť Zabezpečenej pohľadávky riadne a včas.
4.2 Po tom, ako sa Záložné právo stane vykonateľným a po tom, ako Záložný veriteľ doručí oznámenie o výkone 

záložného práva Záložcovi a zabezpečí jeho registráciu v Centrálnom registri, môže Záložný veriteľ podľa 
svojho vlastného uváženia, avšak v súlade s ustanoveniami Záložnej zmluvy a kogentnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka predať akejkoľvek osobe celý Záloh alebo ktorúkoľvek jeho časť. Pre účely 
uplatňovania § 151j(4) Občianskeho zákonníka sa každá najmenšia rozumne oddeliteľná časť Zálohu považuje
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za individuálny a samostatný záloh.
4.3 Záložný veriteľ môže prevziať všetok výnos z predaja Zálohu ako celku aj z predaja každej jeho časti a použiť 

tento výnos (či už jedinou operáciou alebo postupne po prevzatí výnosov z predaja jednotlivých častí Zálohu) 
na uhradenie všetkých nákladov a výdavkov Záložného veriteľa (vrátane odmien právnym a iným odborným 
poradcom, a daní vrátane DPH) v súvislosti s výkonom Záložného práva podľa Záložnej zmluvy a po 
uspokojení tohto nároku aj na uhradenie zostávajúcej časti Zabezpečenej pohľadávky alebo jej ktorejkoľvek 
časti určenej Záložným veriteľom v súlade so Zmluvou.

4.4 Záložca výslovne súhlasí a podriaďuje sa spôsobu výkonu Záložného práva na základe tejto Záložnej zmluvy 
ako dohodnutému primeranému spôsobu výkonu Záložného práva, ktorý je v súlade so zásadami poctivého 
obchodného styku.

5. PODMIENKY PREDAJA
5.1 Záložný veriteľ bude pri výkone Záložného práva postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby Záloh predal 

za cenu, za ktorú sa rovnaké alebo porovnateľné aktíva zvyčajne predávajú za porovnateľných podmienok v 
čase a mieste predaja Zálohu alebo jeho časti.

5.2 Pri výkone Záložného práva Záložný veriteľ:
(a) nemusí zabezpečiť ocenenie predmetu predaja znaleckým posudkom,
(b) môže stanoviť alebo dohodnúť podmienky splatnosti a menu kúpnej ceny za Záloh alebo jeho časť, ako aj 
miesto a čas predaja podľa vlastného uváženia.

5.3 Záložný veriteľ môže namiesto iných spôsobov predaja podľa Záložnej zmluvy zvoliť predaj na dražbe podľa 
osobitných predpisov, avšak len pred tým, než Záložcovi doručil oznámenie o začatí výkonu Záložného práva, 
iným spôsobom upraveným Záložnou zmluvou alebo ak o zmene spôsobu výkonu Záložného práva informoval 
Záložcu najneskôr súčasne s uskutočnením prvého úkonu smerujúceho k realizácii predaja Zálohu alebo jeho 
časti na dražbe.

5.4 Záložca podľa § 50 Občianskeho zákonníka potvrdzuje v prospech akejkoľvek osoby, ktorá nadobudne od 
Záložného veriteľa Záloh alebo akúkoľvek jeho časť, že táto osoba má právo spoľahnúť sa v plnom rozsahu na 
akýkoľvek úkon Záložného veriteľa pri predaji Zálohu alebo akejkoľvek jeho časti ako na úkon, ktorý je voči 
takejto osobe pre Záložcu plne záväzný, a že takáto osoba nie je povinná v súvislosti s nadobudnutím Zálohu 
alebo akejkoľvek jeho časti skúmať splnenie akejkoľvek podmienky podľa Záložnej zmluvy Záložným veriteľom. 
Záložný veriteľ je oprávnený poskytnúť každej takejto osobe kópiu Záložnej zmluvy.

5.5 Záložca potvrdzuje, že všetky oprávnenia Záložného veriteľa uvedené v tomto článku sa považujú za 
spresnenie podmienok zákonnej plnej moci, ktorú má Záložný veriteľ ohľadom predaja Zálohu podľa § 151 m(6) 
Občianskeho zákonníka, a že Záložný veriteľ môže podľa vlastného uváženia delegovať takéto zákonné 
splnomocnenie vcelku alebo čiastočne na akékoľvek tretie osoby.

5.6 Do 30 dní po ukončení predaja Zálohu alebo jeho časti Záložný veriteľ poskytne Záložcovi písomnú správu, 
ktorá bude obsahovať jednotlivé kroky procesu predaja, údaje o výnose z predaja, údaje o nákladoch, ktoré 
vznikli v súvislosti s uplatňovaním Záložného práva a rozdelenie výnosu z predaja.

5.7 Záložca výslovne súhlasí a potvrdzuje, že v prípade, ak Záložný veriteľ bude informovať Záložcu spôsobom 
podľa tohto článku, bude platiť nevyvrátiteľná domnienka, že Záložný veriteľ náležíte a v plnom rozsahu 
informoval Záložcu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na cenu Zálohu pri jeho predaji.

6. ĎALŠIE UBEZPEČENIA
6.1 Záložca sa zaväzuje na svoje vlastné náklady

(a) uskutočniť každý úkon a poskytnúť všetku súčinnosť, ktorú Záložný veriteľ bude podľa vlastného uváženia 
vyžadovať na vznik, trvanie a l e b o  ochranu akéhokoľvek svojho práva vyplývajúceho z alebo v súvisíosti 
so Záložnou zmluvou, a to najmä v súvislosti s výkonom Záložného práva;

(b) podpísať akékoľvek zmluvy a uskutočniť akékoľvek ostatné úkony, o ktorých Záložný veriteľ rozhodne, že 
sú potrebné alebo žiaduce na platnosť a účinnosť Záložnej zmluvy a Záložného práva ňou 
predpokladaného alebo na zabezpečenie Zabezpečenej pohľadávky dostatočné podľa ohodnotenia 
Záložného veriteľa, alebo pre výkon akéhokoľvek práva Záložného veriteľa podľa Záložnej zmluvy;

(c) umožniť Záložnému veriteľovi alebo tretej osobe ním poverenej prístup k Zálohu za účelom prehliadky 
jeho stavu a vykonania iných zisťovaní, ktoré môžu byť pre Záložného veriteľa relevantné;

\ô) pôrsťií láťoP v T02saPu a spôsobom, Ktorým Py s 'náležitou starostia osťou Pezne postupovať ťný suPjeťCi 
vlastniaci majetok porovnateľný so Zálohom, udržiavať takéto poistenie v platnosti až do splnenia 
všetkých Zabezpečených záväzkov, oznámiť poisťovni vznik Záložného práva formou písomného
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oznámenia, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3, a zabezpečiť, aby v prípade, ak nastane poistná udalosť 
poisťovňa vyplatila poistné plnenie Záložnému veriteľovi; Záložca je povinný doručiť Záložnému veriteľovi 
bez zbytočného odkladu po vzniku Záložného práva jedno vyhotovenie oznámenia, ktorého vzor tvorí 
prilohu č. 3, opatrené potvrdením poisťovne o doručení a akceptovaní podmienok takého oznámenia, vo 
forme a s obsahom akceptovateľnými pre Záložného veriteľa.

7. ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV
7.1 Záložná zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky s tým, že Záložný veriteľ a Záložca sa 

dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie 
je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo 
čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Záložnej zmluvy. Pre odstránenie 
pochybností, Záložný veriteľ má zachované všetky ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.

Prílohy:
1. Záloh
2. Osobitné ustanovenia
3. Vzor oznámenia poisťovni

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN
Záložný veriteľ: Záložca:
VUB, a.s. Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Dňa: 27.6.2022 

Konajúci:

-HVIgr. Ivan Černý 
manažér klientskych vzťahov

Dňa: 27.6.2022 M e s ts k í  s lu ž b y  T o p o l
Nám . M .R . Š tefánii 

955 01 Topoľča 
IČ O : 44 818 378. D lC : 2

-------------------- a—
Mgr. Martin Buck^ 

Konateľ

\
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Príloha č. 1

Záloh

Výrobca / značka: Univerzálny kĺbový nakladač Avant 755i s príslušenstvom

Výrobné číslo, rok výroby: 111729, rok výroby: 2022

Umiestnenie: Nám. M. R. Štefánika 1/1,955 01, Topoľčany, Slovenská republika

vrátane príslušenstva a všetkých dokumentov potrebných na užívanie vyššie uvedených vecí a na nakladanie s 
nimi (vrátane všetkých užívateľských príručiek, manuálov, výrobnej, projektovej alebo inej dokumentácie), ako aj 
všetky nároky zo záruk daných v súvislosti s týmito vecami všetkými tretími osobami.

\
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Príloha č. 2

Osobitné ustanovenia

Do úplného splnenia všetkých Zabezpečených záväzkov voči Záložnému veriteľovi sa Záložca zaväzuje:
(a) riadne udržiavať Záloh a každú jeho časť v stave nie horšom ako bol stav ku dňu uzavretia Záložnej zmluvy 

alebo, pokiaľ ide o časti Zálohu nadobudnuté Záložcom do vlastníctva neskôr, ku dňu ich nadobudnutia, 
vždy s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu;

(b) zdržať sa všetkého čo by mohlo znížiť hodnotu Zálohu a každej jeho časti, s výnimkou používania Zálohu 
obvyklým spôsobom a súvisiacim znížením hodnoty v dôsledku obvyklého opotrebenia;

(c) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Záložného veriteľa neuzavrieť nájomnú zmluvu ani inú zmluvu, 
ktorou by sa zaviazal dať Záloh alebo jeho časť do užívania tretej osobe;

(d) na požiadanie Záložného veriteľa v lehote ním určenej predložiť znalecký posudok s ohodnotením Zálohu 
alebo jeho časti určenej Záložným veriteľom;

(e) ak sa zhorší zabezpečenie alebo ak hodnota Zálohu poklesne pod úroveň podľa posledne predloženého 
znaleckého posudku, doplniť zabezpečenie iným zálohom alebo zálohmi akceptovateľnými pre Záložného 
veriteľa najmenej na poslednú hodnotu Zálohu podľa znaleckého posudku;

(f) v prípade, že Záložca v budúcnosti nadobudne do vlastníctva veci, ktoré sú Zálohom v zmysle prílohy č.1, 
informovať o tom Záložného veriteľa bez zbytočného odkladu.

N
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Príloha č. 3

Oznámenie poisťovni

Adresa poisťovne:

Dátum:
Referencia:

Oznámenie o vzniku záložného práva k majetku poistenému vo Vašej poisťovni 

podľa poistnej zmluvy č ._____________________zo dňa___________________

Vážené dámy, vážení páni,
oznamujeme Vám, že sme na základe § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka zriadili v prospech spoločnosti VÚB 
Leasing, a. s., Mlynské nivy 1, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045, zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 313/B ("Záložný veriteľ") záložné právo k hnuteľnému majetku 
uvedenému v prílohe tohto oznámenia ("Záložné právo") poisteným u Vás na základe poistnej zmluvy č. 
_______________________  zo dňa _______________________  ("Poistná zmluva").

V prípade poistnej udalosti a vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia na základe Poistnej zmluvy ste povinní 
podľa § 151mc Občianskeho zákonníka poskytnúť poistné plnenie Záložnému veriteľovi. Poistnú udalosť a vznik 
nároku na poistné plnenie z Poistnej zmluvy oznámte, prosím, bez zbytočného odkladu Záložnému veriteľovi na 
adresu Mlynské nivy 1, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava, aby Vám následne oznámil číslo účtu, na ktorý požaduje 
poistné plnenie poukázať.
Potvrdzujeme, že ak budete konať v súlade s týmto oznámením, budete zbavení povinnosti vykonať úhradu 
poistného plnenia nám, a to v rozsahu sumy, v ktorom túto úhradu uskutočníte v súlade s týmto oznámením. 
Súčasne si Vás týmto dovoľujeme požiadať o podpísanie nižšie uvedeného potvrdenia pre účely preukázania 
Záložnému veriteľovi, že sme Vám doručili oznámenie o vzniku Záložného práva.

S úctou,
Meno/Názov: __________________________________________
Podpis: __________________________________________
Príloha: Zoznam poisteného majetku
Týmto potvrdzujeme, že nám toto oznámenie o vzniku Záložného práva bolo doručené, a že v prípade poistnej 
udalosti na majetku uvedenom v prílohe tohto oznámenia a vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia na 
základe Poistnej zmluvy (i) oznámime bez zbytočného odkladu túto skutočnosť Záložnému veriteľovi ako 
oprávnenému príjemcovi poistného plnenia; a (ii) po následnom oznámení údajov o účte, na ktorý máme poskytnúť 
poistné plnenie Záložným veriteľom, poskytneme poistné plnenie Záložnému veriteľovi v súlade s ustanovením 
§151mc Občianskeho zákonníka.

\

Dátum:_______________
Obchodné meno poisťovne:______________________________
(pečiatka poisťovne)
Meno: ______________________________________________
Funkcia: ______________________________________________
Príloha k oznámeniu poisťovni
1. Zoznam poisteného majetku (m a je to k  u v e d ie  ta k , a k o  j e  id e n t i f ik o v a n ý  v  P o is tn e j  z m lu v e )
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Zm luvné dojednania pre poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky
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GENEBALI

Článok I Úvodné ustanovenia
1. Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky (ďalej len „ZD“) sa 

vzťahujú výlučne na poistné zm luvy pre poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky (ďalej len 
„Technológia“), dojednané a uzatvorené na základe „Zmluvy o spolupráci v oblasti uzavierania 
poistných zm lúv poistenia strojov, strojných zariadení a elektroniky a inkasa poistného č. 9529900012“ 
uzatvorenej medzi Generáli Poisťovňa, a. s. (ďalej len „Poisťovateľ“) a spoločnosťou VÚB Leasing, a.s., 
ktorej právnym nástupcom je od 01.01.2022 Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len „VUB“).

2. VUB vystupuje v zm luvnom vzťahu ako osoba, v prospech ktorej je vinkulované poistné plnenie 
(vinkulárny veriteľ) a aj ako inkasant poistného.

3. Tieto ZD sú spoločne so všeobecnými poistnými podmienkami (ďalej len „VPP“) a doložkami 
uvedeným i v týchto ZD neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy uzatváranej medzi Poistníkom 
a Poisťovateľom.

4. V  prípadoch, kde sú ustanovenia ZD odchýlne od ustanovení príslušných VPP, platia ustanovenia ZD.
Článok II Definícia pojmov pre účely poistnej zmluvy
1. Poistníkom sa rozumie leasingový nájomca, nájomca, kupujúci, úverový dlžník t.j. fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá podpísala s VUB zmluvu o financovaní, na základe ktorej má právo užívať 
financovanú Technológiu a ktorá s Poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

2. Poistným obdobím sa rozumie jeden technický rok -1 2  mesiacov.
3. Poistnou dobou sa rozumie dohodnuté časové obdobie, počas ktorého poistenie trvá.
4. Zm luvou o financovaní sa rozumie najmä zmluva o leasingu, zmluva o operatívnom leasingu, kúpna 

zmluva, úverová zmluva.
5. Miestom prevádzky poistníka sa rozumie aj miesto prevádzky právneho subjektu uvedeného v platnej 

a účinnej podnájomnej zm luve uzatvorenej medzi poistníkom a podnájomníkom.
Článok III Doba poistenia, platenie poistného, zánik poistenia
1. Poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú.
2. Po dobu trvania zmluvy o financovaní s VUB je  Poistník povinný platiť poistné za poistenie Technológie 

v jednotlivých splátkach spolu so splátkou na účet VUB, pričom zaplatenie na ním určený účet sa 
považuje za zaplatenie poistného Poisťovateľovi.

3. Poisťovateľ oprávnil VUB po dobu trvania zm luvy o financovaní v mene Poisťovateľa prijímať platby 
poistného od Poistníka, tieto vym áhať a uplatňovať ich zaplatenie.

4. Dojednáva sa, že dňom ukončenia zm luvy o financovaní sa mení spôsob platenia poistného za 
poistenie Technológie, a to v štvrťročných splátkach priamo na účet Poisťovateľa. Poisťovateľ písomne 
oznámi poistníkovi nové číslo bežného účtu a variabilný symbol pre úhradu následného poistného.

5. Poisťovateľ nebude počas doby trvania poistnej zm luvy uplatňovať prirážku za platenie poistného 
v mesačných splátkach.

6. Okrem dôvodov uvedených vo VPP poistenie zaniká aj predčasným ukončením zmluvy o financovaní, 
a to dňom, ktorým uplynie m esačná lehota, za ktorú bola po istníkovi účtovaná posledná splátka 
po istného (deň zhodný so začia tkom  poistenia); tento deň nemôže byť skôr ako deň predčasného 
ukončenia zm luvy o financovaní.

Článok IV Poistná hodnota, poistná suma
1. Pre stanovenie poistnej sumy novej aj staršej Technológie je  rozhodujúca nová hodnota Technológie.
2. Podkladom pre stanovenie novej hodnoty novej Technológie je  fakturovaná cena Technológie (s DPH 

alebo bez DPH) bez zliav vrátane príslušenstva a predstavujúca náklady na znovuzriadenie veci toho 
istého druhu, kvality a výkonu v mieste poistenia.

3. Podkladom pre stanovenie novej hodnoty staršej Technológie môže byť:
a) faktúra od prvého užívateľa Technológie, ku ktorej sú pripočítané všetky prípadné zľavy,
b) cena Technológie podľa cenníka výrobcu, resp. dovozcu tejto Technológie na Slovensko,
c) východisková hodnota Technológie určená znaleckým posudkom.

4. V  poistnej zm luve je  výslovne uvedené, že je  poistná suma Technológie stanovená s DPH alebo bez 
DPH.
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Článok V Podmienky poistenia a nároku na poistné plnenia
1. Poistenie sa vzťahuje len na nepoškodenú a prevádzkyschopnú Technológiu, ktorá je  predmetom 

zmluvy o financovaní uzatvorenej medzi Poistníkom a VUB a je špecifikovaná v poistnej zmluve.
2. Poistenie stacionárnych strojov a strojných zariadení sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami 

poistenia strojov a strojných zariadení VPP PPST 14 - VPP_PPST14_01/2014v7 (ďalej len „VPP PPST 
14“), tým ito ZD a Doložkami 310 Pripoistenie živelných rizík, 331 Zohľadnenie opotrebenia pri previnutí 
elektrických strojov (napr. motorov, generátorov, transformátorov) a 350 VR Poistenie škôd 
spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou.

3. Poistenie mobilných strojov a strojných zariadení sa riadi VPP PPST 14, týmito ZD a Doložkami 310 
Pripoistenie živelných rizík, 332 Zníženie plnenia pre opravy spaľovacích motorov a 350 VR Poistenie 
škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou.

4. Pre poistenie strojov a strojných zariadení neplatí výluka z poistenia podľa článku III. bod 3. písm. d) 
VPP PPST 14.

5. Pre poistenie Technológie v kategórii „Mobilné stroje a strojné zariadenia vrátane sklenených súčastí“ 
platí výluka podľa článku III. bod 3 písm. b) VPP PPST 14 v nasledovnom znení:
„Ak nedošlo z tej istej príčiny a v rovnakej dobe aj k inému poškodeniu poistenej veci, za ktoré je 
poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie v zm ysle týchto VPP PPST 14, poisťovateľ nie je  
povinný poskytnúť poistné plnenie za poškodenie alebo zničenie:
b) sklenených súčastí poistenej veci, s výnimkou čelného, zadného, strešného a bočného skla;“ .
Pre poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia čelného, zadného, strešného a bočného skla 
poistenej Technológie v kategórii „Mobilné stroje a strojné zariadenia vrátane sklenených súčastí“ platí 
limit plnenia vo výške 2.000,00 EUR pre jednu a súhrnne pre všetky poistné udalosti vzniknuté počas 
doby trvania poistenia.

6. Odchylne od článku III. bod 2. písm. d) VPP PPST 14 sa dojednáva, že v prípade, ak došlo z tej istej 
príčiny a v rovnakej dobe aj k poškodeniu poisteného poľnohospodárskeho stroja a/alebo strojného 
zariadenia, poisťovateľ poskytne plnenie aj za poškodenie alebo zničenie dielov a nástrojov, ktoré sa 
vymieňajú pri zmene pracovného úkonu na poistenej veci alebo pri opotrebovaní poistenej veci (napr. 
formy, kokily, matrice, razidlá, zápustky, ryté a vzorkované valce, šablóny, vrtáky a vŕtacie hlavy, nože, 
brity, pilové listy, ostatné rezné a lisovacie nástroje, pracovné časti drvičov, pásy, laná, drôty, 
pneumatiky, žiaruvzdorné výmurovky).

7. Poistenie elektroniky sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia elektronických zariadení 
VPP PPEZ 14 -  VPP_PPEZ14_01/2014v7 (ďalej len „VPP PPEZ 14“), týmito ZD a Doložkou 550 VR 
Poistenie škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou.

8. Miestom poistenia pre stacionárnu Technológiu sú budovy, priestory alebo pozemky označené ako sídlo 
alebo miesto prevádzky klienta na území SR.

9. Miestom poistenia pre mobilné stroje a strojné zariadenia je  územie SR. Ak je  to v poistnej zm luve 
vyslovene dojednané je pre mobilné stroje a strojné zariadenia miestom poistenia územie krajín V4 
(rozšírené miesto poistenia).

10. Miestom poistenia pre mobilnú elektroniku je  územie Európskej únie.
Článok VI Výluky
1. Pokiaľ Poisťovateľ nedal pred uzavretím poistenia písomný súhlas, poistenie sa nevzťahuje na:

a) stroje a strojné zariadenia staršie ako 10 rokov od dátumu výroby,
b) elektroniku staršiu ako 5 rokov od dátumu výroby.

2. Pokiaľ Poisťovateľ nedal pred uzavretím poistenia písomný súhlas, poistenie sa nevzťahuje na:
- stroje pracujúce v podzemí a/alebo v tuneloch,
- vozidlá s evidenčným číslom (okrem traktorov),
- lode, plavidlá,
- lietadlá, zariadenia na lietanie akéhokoľvek druhu,
- Technológie s poistnou hodnotou (nová hodnota) vyššou ako 3.000.000 EUR.

3. Výluka prenosnej choroby
Touto poistnou zmluvou je  dohodnuté, že poisťovateľ sa nebude podieľať na akýchkoľvek stratách, 
škodách, nárokoch, nárokoch v spojení s úrazom, chorobou alebo smrťou, nákladoch na právnu 
ochranu, liečebných nákladoch, nákladoch alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených alebo 
vynaložených poisteným priamo alebo nepriamo v súvislosti s akoukoľvek prenosnou chorobou alebo 
obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou) prenosu akejkoľvek choroby bez
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ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, obave z je j prenosu alebo hrozbe 
prenosu choroby prispela súčasne alebo v akom koľvek inom poradí.
Pod Prenosnou chorobou sa rozumie každá choroba, ktorá sa môže prenášať pomocou akejkoľvek 
látky alebo prostriedku, z ktoréhokoľvek organizmu na iný organizmus ak:
a) prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo ich 

varianty alebo mutácie, či už sa považujú za živé alebo nie, a
b) prenos medzi organizmami, či už priamy alebo nepriamy je  realizovaný okrem iného vzduchom, 

telesným i tekutinami, z alebo na akýkoľvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo 
plynnej a

c) samotná choroba, prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť 
poškodenie alebo ohroziť ľudské zdravie alebo životné podmienky ľudí alebo spôsobia alebo by 
mohli spôsobiť alebo ohroziť poškodenie, zhoršenie kvality, stratu hodnoty, predajnosť alebo stratu 
možnosti používania majetku alebo akúkoľvek stratu možnosti podnikania.

4. Výluka kybernetických rizík
Z tejto poistnej zm luvy nevzniká právo na plnenie za akékoľvek škody, v súvislosti s akýmkoľvek 
nárokom alebo okolnosťami alebo stratou alebo inou záležitosťou, ktorá vznikla v súvislosti s, priamo 
alebo nepriamo súvisiacimi, vyplývajúcim i z, nadväzujúcim i na:
a) počítačový vírus,
b) porušenie bezpečnosti v súvislosti s informačným i technológiami a prostriedkami (IT),
c) kybernetické vydieranie prostredníctvom internetu alebo v nadväznosti na kybernetické škody,
d) kybernetický terorizmus,
e) strata alebo poškodenie počítačového softvéru alebo hardvéru alebo akákoľvek škoda vyplývajúca z 

kybernetického útoku,
f) škody spôsobené zablokovaním systému (nie len počítačového) alebo odmietnutie služby kvôli 

kybernetickému alebo potenciálnemu kybernetickému útoku; alebo následné škody, ktorých príčina 
je  uvedená v rámci výluk kybernetických škôd,

g) akékoľvek skutočné alebo údajné porušenie právnych predpisov alebo pravidiel upravujúcich 
používanie osobných údajov, okrem iného vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľno pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje Smernica o ochrane údajov 95/46/ES, alebo rovnocenné alebo následné slovenské 
právne predpisy.

Pre účely výluky kybernetických rizík platí nasledovné:
Počítačový systém znamená vzájomne prepojené elektronické, bezdrôtové, webové alebo podobné 
systémy používané na spracovanie a ukladanie elektronických údajov, pričom nemusia primárne slúžiť 
len na tento systém.
Počítačové vírusy zahŕňajú (nie však výlučne) vírus, škodlivý kód alebo červ alebo iný prostriedok, ktorý 
poškodzuje sieť poisteného alebo povoľuje neoprávnené použitie alebo prístup k akémukoľvek 
digitálnem u majetku.
Kybernetické vydieranie je akákoľvek hrozba vrátane požiadavky na finančné prostriedky smerovaná 
na poisteného, aby sa zabránilo korupcii, poškodeniu alebo zavedeniu počítačového vírusu alebo útoku 
odm ietnutia služby.
Kybernetický terorizmus znamená čin alebo sériu činov akejkoľvek fyzickej osoby alebo skupiny 
(skupín) osôb, či už konajú samostatne alebo v mene alebo v súvislosti s akoukoľvek organizáciou 
tretích strán, spáchané na politické, náboženské, osobné alebo ideologické účely vrátane, ale 
neobm edzené na úmysel ovplyvniť akúkoľvek vládu a/alebo dať verejnosti strach z takýchto dôvodov 
využívaním  činností spáchaných elektronicky alebo inak, ktoré sú zamerané na zničenie, narušenie 
alebo rozvrátenie komunikačných a informačných systémov, infraštruktúrnych počítačov, digitálnych 
aktív, internetových, telekomunikačných alebo elektronických sietí a/alebo ich obsahu alebo sabotáže 
a/alebo hrozby z nich.
Odopretie servisného útoku je  akýkoľvek nezákonný pokus strany o dočasné alebo neurčité 
prerušenie alebo pozastavenie poskytovania služby digitálnym majetkom.
Digitálny majetok znamená akékoľvek počítačové alebo mobilné zariadenie alebo iné zariadenie, 
vybavenie alebo systém na elektronické spracovanie údajov, akýkoľvek hardvér, softvér, program, 
inštrukcie, údaje alebo komponenty, ktoré sa používajú alebo sú určené na použitie v rámci alebo 
prostredníctvom, alebo akákoľvek funkcia alebo proces vykonávaný ktorýmkoľvek z vyššie uvedených. 
Súčasťou digitálneho majetku je aj počítačový systém poisteného.
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Za porušenie bezpečnosti sa považuje akýkoľvek neoprávnený prístup alebo neoprávnené použitie 
digitálnych aktív.

Článok VII Medzinárodné sankcie
1. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie, poistné plnenie a nezodpovedá za náhradu 

akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by sa poisťovateľ v dôsledku poskytnutia 
takéhoto poistného krytia, poistného plnenia, platby vyplývajúcej z nároku na náhradu škody alebo 
benefitu dostal do rozporu so sankciami, zákazmi alebo obmedzeniami uvalenými v zm ysle rezolúcií 
OSN, obchodných či ekonomických sankcií alebo právnych aktov Slovenskej republiky, Európskej únie 
alebo Spojených štátov amerických (USA).
Zoznam krajín, v ktorých poisťovateľ z dôvodu existencie medzinárodných sankcií neposkytuje poistné 
krytie je  uložený na www.generali.sk; na tejto webstránke sa nachádzajú aj odkazy na zoznamy 
medzinárodne sankcionovaných osôb. Poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie ani akýkoľvek benefit a 
nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody v prípade existencie akejkoľvek súvislosti s krajinami 
uvedenými na zozname podľa predchádzajúcej vety.

2. Táto poistná zm luva vylučuje poskytnutie poistných služieb, poistného krytia alebo benefitu 
vyplývajúceho zo zmluvy, v prípade ak dôvod ich poskytnutia súvisí s
(i) činnosťou na území sankcionovaného štátu, v jeho pobrežných vodách, priľahlých zónach alebo 

jeho výlučnej hospodárskej zóne (ďalej spolu ako „Územné vody“),
(ii) s vládou sankcionovaného štátu, fyzickými osobami s trvalým pobytom alebo právnickými osobami 

so sídlom v sankcionovanom štáte ako aj osobami, ktoré sa nachádzajú na území sankcionovaných 
štátov, vrátane ich Územných vôd,

(iii) činnosťou, ktorá priamo alebo nepriamo zahŕňa sankcionovaný štát alebo fyzické osoby s trvalým 
pobytom alebo právnické osoby so sídlom v sankcionovanom štáte ako aj osoby, ktoré sa 
nachádzajú na území sankcionovaných štátov, prípadne majú vyššie menovaní z tejto činnosti 
prospech.

Tento bod sa neuplatní v prípade vykonávaných činností alebo poskytovaných služieb v núdzových 
prípadoch za účelom zabezpečenia bezpečnosti a/alebo ochrany alebo ak súvisiace riziko bolo vopred 
oznámené poisťovateľovi a poisťovateľ písomne potvrdil krytie daného rizika.

3. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie založené na rozsudku, platbe, súdnych trovách alebo iných 
právnych poplatkoch, na súdnom vyrovnaní za predpokladu, že právne nároky boli vznesené na súde 
v štáte, ktorý sa riadi právom sankcionovanej krajiny alebo ide o príkaz, bez ohľadu na to v akom štáte 
bol vydaný, ak sa zakladá na rozhodnutí, ktoré má pôvod v sankcionovanej krajine.

Článok VIII Plnenie poisťovateľa
1. Poistné udalosti rieši Poistník s Poisťovateľom v spolupráci s VUB.
2. Plnenie poisťovateľa sa riadi príslušnými ustanoveniami VPP a týchto ZD podľa druhu poisťovanej 

Technológie.
3. Plnenie Poisťovateľa je po dobu trvania zm luvy o financovaní vinkulované v prospech VUB V prípade 

vzniku poistnej udalosti poskytne Poisťovateľ plnenie iba na základe písomnej dispozície VUB. V 
prípade totálnej škody (krádež celej Technológie alebo jej úplné zničenie) je  poistné plnenie 
automaticky poukazované v prospech VUB.

4. Poistné plnenie v súvislosti s DPH je  vyplácané v súlade so zákonom o DPH platným v čase vzniku 
poistnej udalosti, tak aby nedošlo k porušeniu zákona - „neoprávnenému majetkovému obohateniu 
poisteného“ a aby bola Poisťovateľom uhradená škoda, ktorá poistenému na DPH skutočne vznikla.

5. V prípade, ak sa pri vyšetrení poistnej udalosti zistí, že poškodenie alebo zničenie poistenej 
Technológie vzniklo na mieste, kde sa v danom čase poistená Technológia podľa oficiálnych 
dokumentov klienta nemala nachádzať, poisťovateľ má právo poistné plnenie odmietnuť.

6. Opravu Technológie po poistnej udalosti je  možné vykonať iba v autorizovanej opravovni alebo 
u výrobcu danej značky alebo podľa pokynov Poisťovateľa.

7. V prípade totálnej škody (krádež celej technológie alebo jej úplné zničenie), kedy vznikol nárok na 
poistné plnenie, patrí Poisťovateľovi v zm ysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka poistné 
za celé poistné obdobie, ktoré je 1 rok. Toto poistné si Poisťovateľ uplatní odpočítaním z poistného 
plnenia predmetnej poistnej udalosti.
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Článok IX Záverečné ustanovenia
1. Poistník môže poistnú zmluvu počas trvania zm luvy o financovaní vypovedať iba s predchádzajúcim 

písomným súhlasom VUB. Vypovedanie poistnej zm luvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
VUB je  neplatné.

2. Akákoľvek zmena poistenia počas trvania zm luvy o financovaní vyžaduje predchádzajúci písomný 
súhlas VUB.

3. Poistník sa oboznámil s obsahom týchto ZD, týmto porozumel a súhlasí s ich obsahom.

VUB, verzia 03.01.2022
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Získate!’: 80030220
Číslo zmluvy o financovaní / poistnej zmluvy: LZL/22/10301

Poistná zmluva pre poistenie STROJOV, STROJNÝCH ZARIADENÍ a/alebo ELEKTRONIKY
uzavretá podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších zmien a doplnkov medzi
Poistník
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika 
IČO: 44818378, DIČ: 2022854053, IČ DPH: SK2022854053 
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24871/N 
IBAN: SK49 0200 0000 0026 2309 2756, SWIFT/BIC: SUBASKBX 
Telefón:+421-911772853 
za ktorého koná: Mgr. Martin Bucko

Vlastník predmetu poistenia 
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika 
IČO: 44818378, DIČ: 2022854053, IČ DPH: SK2022854053 
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24871/N 
IBAN: SK49 0200 0000 0026 2309 2756, SWIFT/BIC: SUBASKBX
Poisťovateľ
Generáli Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 54228573, DIČ: 4120102096,
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8774/B
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generáli 
Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, Česká republika, 
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generáli, zapísanej 
v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026 
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT/BIC: SUBASKBX 
Telefón: +421-238111117; +421-258576811, web: www.generali.sk

Číslo rámcovej zmluvy: 9529900012
Predmet poistenia:
Kategória:
Výrobné číslo:
Rok výroby:

Univerzálny kĺbový nakladač Avant 755i s príslušenstvom 
Mobilné stroje a strojné zariadenia / vrátane vybraných sklenených súčastí 
111729 
2022

Územná platnosť: Slovenská republika Splátky poistného: mesačne

Poistná suma: 80 389,20 EUR (stanovená na základe ceny predmetu s DPH)
Poistná sadzba v %o: 7,752
Začiatok poistenia: 1.7.2022 Koniec poistenia: doba neurčitá

51,93 EUR 623,18 EUR

VUB, a.s., Mlynské nivy 1,829 90 Bratislava iČÔ 31320155 Tel.: +421-850123000
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B IČ DPH: SK7020000207 www.vub.sk
Korešpondenčná adresa: VÚB, a.s., 29. augusta 3, P.O.BOX 87, 058 01 Poprad V Ú B  je  č le n o m  sk u p in y  INTES4 @  Sŕ-NMOLO

http://www.generali.sk
http://www.vub.sk


Mesačné poistné:
vrátane dane

Ročné poistné:
vrátane dane

V položkách „Ročné poistné vrátane dane“ a „Mesačné poistné vrátane dane“ je zahrnutá daň z neživotného 
poistenia vo výške 8%.

Spoluúčasť: 5% min. 165 Eur

Stav technológie je uvedený v preberacom protokole.

Podmienky a rozsah poistenia: Poistenie sa dojednáva v rozsahu všeobecných poistných podmienok (ďalej len 
„VPP“), Zmluvných dojednaní pre poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky (ďalej len „ZD“) a doložiek 
uvedených v ZD, a to v závislosti od druhu poistenej Technológie.

Vinkulácia poistného plnenia v prospech: VÚB, a.s., Mlynské nivy, 829 90 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 31320155, bankové spojenie: IBAN: SK8002000000000000113355, BIC/SWIFT kód: SUBASKBX. Vinkulácia
poistného plnenia trvá až do písomného oznámenia VÚB, a.s. o ukončeni zmluvy o financovaní, najdlhšie však po
dobu trvania tejto poistnej zmluvy.

Záverečné vyhlásenia poistníka a ďalšie ustanovenia

1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia v závislosti od druhu poistenej Technológie VPP, ZD a 
doložky uvedené v článku Podmienky a rozsah poistenia tejto zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami 
uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené 
informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka.

2. Súhlasím so zaslaním zmluvných VPP, ZD, doložiek a Informačného dokumentu o poistnom produkte do 
mojej funkčnej emailovej schránky: konatel@sluzbyto.sk (ďalej len „mail klienta'1):

□  áno □  nie

3. Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené v poistnej zmluve sú 
úplné a pravdivé a že som nezamlčal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy.

4. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a 
vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že 
boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.

5. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho 
vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli 
písomne poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení a že mi 
finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o 
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení a predložil Informačný dokument o 
poistnom produkte.

6. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné 
údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o 
spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných 
údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú 
uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.
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7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

8. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a 
účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú 
nové ustanovenie, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.

9. Všetky dokumenty uvedené v Prílohe tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných 
strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

12. Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:
Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s 
príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže 
zasielať písomnosti elektronicky, s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo 
pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu: 
konatel@sluzbyto.sk

□  áno □  nie

13. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že mi pred jej uzavretím boli na mail klienta v elektronickej 
podobe doručené, resp. mi boli v listinnej podobe odovzdané zmluvné VPP, ZD, doložky, Informačný 
dokument o poistnom produkte, Informácie o spracúvaní osobných údajov a Informácie o finančnom 
sprostredkovaní.

Príloha: Informácie o spracúvaní osobných údajov

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN
Splnomocnený zástupca Poisťovateľa:
VÚB, a.s. ___
Dňa: J J á .  O  . «Klo £

Konajúci:

Mgr. Ivan^černý 
manažér klientskych vzťahov

Poistník:

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Dňa: J -  ¥ ■  6 -

M e s ts k é  s lu ž b y  To
N á m . M .R . Ste 

955 01 Top(
----------------------------------- tt-O: 44 SIS 3 / S ,  Dl

Mgr. Martin Bucko© 
Konateľ

t
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Informácie o spracúvaní 
osobných údajov
V tomto texte vám poskytneme informácie o spracúvaní vašich osobných údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Dozviete sa:
-  kto je  prevádzkovateľom vašich osobných údajov,
-  prečo spracúvame vaše osobné údaje,
-  kto je  Dotknutou osobou,
-  aké kategórie osobných údajov spracúvame,
-  komu môžeme poskytnúť vaše osobné údaje,
-  ako dlho uchovávame vaše osobné údaje,
-  či dochádza k profilovaniu,
-  aké sú vaše práva ako Dotknutej osoby,
-  koho kontaktovať, ak máte otázky k nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľ osobných údajov?

Prevádzkovateľ je  ten, kto spracúva vaše osobné údaje. V  tomto prípade sme prevádzkovateľom my = Generáli 
Česká pojišťovna a.s., IČO 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Česká 
republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 1464, podnikajúca na 
Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby: Generáli Poisťovňa, pobočka 
poisťovne z iného členského štátu (používateľ ochranných známok Európska cestovná poisťovňa 
a Genertel), IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom  
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8774/B.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Sme povinní uviesť účely spracúvania osobných údajov. Účel spracúvania znamená vlastne dôvod, pre ktorý
spracúvam e vaše osobné údaje.

Osobné údaje spracúvame najmä na tieto účely:
-  uzatvorenie, evidencia a správa poistných zmlúv. Správa poistných zm lúv znamená aj vykonávanie starostlivosti 

o klienta (napr. služba elektronickej korešpondencie a klientska zóna),
-  hlásenie (reporting), výpočet kapitálových požiadaviek, štatistické spracovanie a ocenenie nových produktov,
-  likvidácia poistných udalostí,
-  zaistenie,
-  uzatvorenie poistenia, správa poistných zmlúv, e lektronické podpisovanie zmlúv, identifikácia klienta, overenie 

identifikácie a ďalšie účely podľa Zákona o poisťovníctve prostredníctvom biometrického podpisu a tvárovej 
biometrie,

-  kontrola kvality a uchovanie podkladov pri uzatváraní poistných zm lúv prostredníctvom hlasových záznamov 
(napr. pri telefonickom uzavretí poistnej zmluvy),

-  vybavovanie sťažností a iných podnetov,
-  riadenie rizika podvodu a oznamovanie protispoločenskej činnosti,
-  evidencia hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a identifikácia klienta s cieľom vykonania starostlivosti 

vo vzťahu ku klientovi,
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-  vedenie súdnych sporov a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
-  spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov,
-  vybavenie podnetov zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára,
-  ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácie v rámci priameho marketingu,
-  súťaže,
-  správa registratúry,
-  výkon vnútorného auditu, výkon funkcie súladu s predpismi, výkon funkcie riadenia rizík,
-  medzinárodná výmena daňových informácií (FATCA, CRS/DAC2).

A k ý  j e  p r á v n y  z á k l a d  n a  s p r a c ú v a n i e  v a š i c h  o s o b n ý c h  ú d a j o v ?

Spracúvanie je  zákonné, len ak sa vykonáva podľa právnych predpisov. Právne predpisy nám dovoľujú spracúvať 
osobné údaje len v určitých prípadoch. Hovoríme tomu právny základ spracúvania. Pri spracúvaní vašich osobných 
údajov využívame najmä nasledujúce právne základy:
-  plnenie zákonných povinností, ktoré nám stanovuje najmä Zákon o poisťovníctve,
-  uzatvorenie a plnenie poistnej zmluvy,
-  oprávnený záujem, ktorým je ochrana našich práv a právom chránených záujmov (napr. účel riadenia rizika 

podvodu, ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu),
-  súhlas Dotknutej osoby.

Kto je Dotknutá osoba?
Dotknutá osoba je osoba, ktorej osobné údaje spracúvame. Ak spracúvame vaše osobné údaje, ste Dotknutou 
osobou vy. Spracúvame osobné údaje najmä o poistníkovi, poistenom, osobe oprávnenej na prevzatie poistného 
plnenia, ďalších osobách uvedených v poistnej zmluve, ako aj o možných budúcich klientoch. V tomto dokumente 
ju označujeme ako Dotknutá osoba.

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

S p r a c ú v a m e  t i e t o  k a t e g ó r i e  o s o b n ý c h  ú d a j o v :

-  identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo),
-  kontaktné údaje (napr. adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa),
-  sociodemografické údaje (napr. vek a povolanie),
-  citlivé údaje (napr. údaje o zdraví),
-  údaje o poistných zmluvách, ktoré má Dotknutá osoba s nami uzavreté.

Komu môžeme poskytnúť vaše osobné údaje?

T ý m t o  p r í j e m c o m / o r g a n i z á c i á m / o s o b á m  m ô ž e m e  p o s k y t n ú ť  v a š e  o s o b n é  ú d a j e

finanční agenti Slovenská kancelária poisťovateľov

zm luvní partneri (napr. poskytovatelia IT služieb) Sociálna poisťovňa

advokáti 

posudkoví lekári

znalci

Národná banka Slovenska 

exekútori

orgány činné v trestnom konaní (napr. prokuratúra, polícia)

Slovenská asociácia poisťovní súdy
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Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Máme právo spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby. Toto právo máme na základe Zákona o poisťovníctve. 
Máme právo spracúvať vaše osobné údaje počas trvania vašej poistnej zmluvy. Najdlhšie budeme uchovávať 
vaše osobné údaje 10 rokov po tom, ako sa skončí platnosť všetkých vašich poistných zmlúv. Právo spracúvať 
vaše osobné údaje máme aj vtedy, ak ste nám udelili súhlas. V  takom prípade môžeme spracúvať osobné údaje 
len počas takého obdobia, na ktoré ste nám súhlas udelili.

Dochádza k profilovaniu?
Áno, pri spracúvaní vašich údajov môže dochádzať aj k profilovaniu. Profilovanie je aj členenie nových klientov 
na základe konkrétnych údajov.

Aké sú to údaje? Profilovanie vykonávame na základe
-  sociálno-demografických údajov (napr. vek, zamestnanie, veľkosť bydliska),
-  údajov o produktoch (napr. či máte u nás iné poistenie, výška poistného).

Profilovanie vykonávame preto, aby sme zabezpečili
-  ponuku zohľadňujúcu vaše potreby,
-  správny výpočet poistného,
-  riadnu správu poistnej zmluvy.

Aké sú práva Dotknutej osoby?

A k o  D o t k n u t á  o s o b a  m á t e  p r á v o :

-  požadovať od nás prístup k svojim osobným údajom,
-  požadovať, aby sme opravili vaše nesprávne alebo neúplné osobné údaje,
-  požadovať, aby sme vymazali vaše osobné údaje,
-  požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov,
-  nam ietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,
-  požadovať, aby sme preniesli vaše osobné údaje do inej spoločnosti,
-  odvolať súhlas (ak spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu),
-  podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva sú bližšie opísané v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Ako Dotknutá osoba si uvedené práva môžete 
uplatniť v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Ak si chcete uplatniť svoje právo voči 
nám, môžete tak urobiť prostredníctvom písomnej (listinnej) žiadosti alebo elektronickými prostriedkami (e-mailom). 
V prípade, že si nebudeme istí, či ste to skutočne vy, môžeme Vás požiadať o poskytnutie ďalších informácií alebo 
o podanie žiadosti s úradne overeným podpisom.

Ako sa spojiť s osobou, ktorá je u nás zodpovedná 
za ochranu osobných údajov?

Ak by ste sa potrebovali spojiť s osobou, ktorá je  u nás zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, 
napíšte e-mail alebo pošlite list na:

Generáli Česká pojišťovna a.s.,
Osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov 
Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, Česká republika 
E-mail: dpo@ generaliceska.cz.
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Generáli Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
E-mail: dpo.sk@ generali.com.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na našej webovej stránke: 
https://www.generali.sk alebo na našich obchodných miestach.

Alebo prostredníctvom kontaktnej osoby na Slovensku:

Generáli Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generáli 
Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, 
oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generáli, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.
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Poistenie technológií Ä  GENERÁLI
Informačný dokument o poistnom produkte Produkt: Technické poistenie

Spoločnosť: Generáli Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, prostredníctvom 
ktorej v Slovenskej republike podniká Generáli Česká pojišťovna a.s.

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy 
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie strojov 
a strojných zariadení VPP PPST 14 alebo vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia elektronických zariadení VPP PPEZ 14. Aby 
ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie strojov a strojných zariadení alebo elektroniky

Čo je predmetom poistenia?

/  stroje a strojné zariadenia alebo elektronika 
poškodené alebo zničené akoukoľvek nečakanou 
a náhlou udalosťou, ktorá obmedzí alebo vylúči ich 
funkčnosť a ktorá zároveň nie je vo Všeobecných 
poistných podmienkach uvedená medzi výlukami 
z poistenia, najmä:

V" chyba konštrukcie, vada materiálu, výrobná vada, 
skrat alebo iné pôsobenie elektrického prúdu, 
zlyhanie meracích, regulačných alebo 
zabezpečovacích zariadení,

•S nesprávnymi obslužnými úkonmi - neodborné 
zaobchádzanie, nesprávna obsluha, úmyselné 
poškodenie, nešikovnosť, nepozornosť, nedbalosť,

/  živelnými udalosťami - požiar, výbuch, priamy úder 
blesku, likvidácia požiaru alebo likvidácia následku 
požiaru, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo 
zrútenie lavín, pokles pôdy, záplava, povodeň, 
zemetrasenie, zosuv pôdy, víchrica, mráz, plávajúci 
ľad,

«* nárazom alebo pádom lietadla s posádkou, jeho 
časti alebo jeho nákladu, 

v ' krádežou vlámaním, lúpežou,
/  pri poistení strojov a strojných zariadení aj pretlak 

pary, plynu alebo kvapaliny či podtlak, nedostatok 
vody v kotle, nevyváženosť alebo roztrhnutie 
odstredivou silou, pád alebo vniknutie cudzieho 
predmetu, zlyhanie meracích, regulačných alebo 
zabezpečovacích zariadení.

Pre technológiu musíte stanoviť poistnú sumu. Poistná 
suma predstavuje maximálne plnenie poisťovne 
v prípade poistnej udalosti. Pre jej stanovenie preto 
vychádzajte z novej hodnoty technológie.
Podkladom pre stanovenie novej hodnoty novej 
technológie je fakturovaná cena technológie (s alebo 
bez DPH) bez zliav vrátane príslušenstva a 
predstavujúca náklady na znovuzriadenie technológie 
toho istého druhu, kvality a výkonu.
Podkladom pre stanovenie novej hodnoty staršej 
technológie môže byť:
a) faktúra od prvého užívateľa technológie, ku ktorej 

sú pripočítané všetky prípadné zľavy,
b) cena technológie podľa cenníka výrobcu, resp. 

dovozcu tejto technológie na Slovensko,
c) východisková hodnota technológie určená 

znaleckým posudkom.

Čo nie je predmetom poistenia?

X  stroje a strojné zariadenia alebo elektronika, ktoré sú pri dojednávaní poistenia 
poškodené a nie sú v prevádzkyschopnom stave,

X  stroje a strojné zariadenia staršie ako 10 rokov od dátumu výroby a elektronika 
staršia ako 5 rokov od dátumu výroby,

X  stroje pracujúce v podzemí a/alebo v tuneloch, vozidlá s evidenčným číslom 
(okrem traktorov), lode, plavidlá, lietadlá, zariadenia na lietanie akéhokoľvek 
druhu, technológie s poistnou hodnotou (nová hodnota) vyššou ako 3.000.000 
EUR,

X  základy strojov a strojných zariadení,
X  škody spôsobené bezprostredným následkom korózie, erózie, kavitácie, 

oxidácie, opotrebovania, trvalého vplyvu prevádzky, postupného starnutia, 
únavy materiálu, nedostatočného používania, dlhodobého uskladnenia, 
usadzovania kotolného kameňa alebo iných usadenín.

Ak nedošlo súčasne k poistnej udalosti, za ktorú bude vyplatené poistné plnenie, 
nie sú predmetom poistenia ani:
X  strojné súčasti stroja a strojného zariadenia pre klzné a valivé uloženie pre 

priamočiary a rotačný pohyb (napr. ložiská, piesty, vložky valcov),
X  sklenené súčasti stroja a strojného zariadenia,
X  akumulátorové batérie, elektrochemické články a pod. stroja a strojného 

zariadenia.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistenie sa nevzťahuje na:
í škody, ktoré neobmedzujú ani nevylučujú funkčnosť technológie, 
i škody spôsobené bezprostredným následkom trvalého vplyvu prevádzky, 

postupného starnutia,
! škody na dieloch a nástrojoch, ktoré sa vymieľajú pri zmene pracovného úkonu 

alebo pri opotrebovaní stroja alebo strojného s výnimkou prípadu, ak došlo z 
tej istej príčiny a v rovnakej dobe aj k inému poškodeniu poľnohospodárskeho 
stroja alebo strojného zariadenia, za ktoré je poisťovňa povinná poskytnúť 
poistné plnenie,
škody na častiach elektronických zariadení alebo látkach, ktoré podliehajú 
zvýšenému opotrebeniu alebo ktoré sa pravidelne, často či opakovanie 
vymieňajú,
škody všetkého druhu na činných médiách (napr. palivá, mazivá, chemikálie, 
filtračné hmoty, chladivá, katalyzátory),
škody všetkého druhu na zvukových, obrazových, dátových a iných 
záznamoch.

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v článku II. a III. 
Všeobecných poistných podmienok a v Zmluvných dojednaniach 
pre poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky.



p ; I jy  Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
V  V prípade stacionárnych technológií na území SR v budovách, priestoroch alebo na pozemkoch označených ako sídlo alebo miesto 

Vašej prevádzky.
V  V prípade mobilných strojov a strojných zariadení na území SR a v prípade dojednania rozšíreného miesta poistenia aj na území 

krajín V4.
■/ V prípade mobilnej elektroniky na území Európskej únie.

Aké mám povinnosti?
• odpovedať pravdivo na všetky otázky poisťovne,
• poskytnúť pravdivé a presné informácie o technológii so všetkými podrobnosťami potrebnými na ocenenie poistného nebezpečenstva,
• platiť poistné včas a v správnej výške,
• riadne sa starať o technológiu, najmä udržiavať ju v dobrom technickom stave a používať ju iba na výrobcom stanovené účely za 

výrobcom stanovených podmienok,
• dodržiavať povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpieť porušovanie týchto 

povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby považujú aj všetky fyzické a právnické osoby pre 
poisteného činné),

• dbať, aby nenastala poistná udalosť,
• ak nastala poistná udalosť, bezodkladne ju nahlásiť poisťovni a urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá 

škoda už nezväčšovala. Zároveň dať pravdivé vysvetlenie o vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov a predložiť doklady 
potrebné na zistenie okolností na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky ako aj umožniť poisťovni šetrenia 
poistnej udalosti.

Upozornenie: Úplný zoznam povinností nájdete v článku IX. Všeobecných poistných podmienok.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné je splatné na účet Všeobecná úverová banka, a. s. spolu so splátkami financovania, a to po celú dobu trvania zmluvy 
o financovaní, ktorú máte uzavretú so Všeobecná úverová banka, a. s.
Poistné platíte v mesačných splátkach so splatnosťou vždy v termíne splátky financovania.
Po ukončení zmluvy o financovaní je poistné splatné na účet poisťovne, a to vo štvrťročných splátkach v termínoch, ktoré vám poisťovňa 
včas oznámi.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve.
Poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
I Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzavretia.
V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypovedať ku koncu poistného obdobia, ktorým sa rozumie rok v trvaní 12 za sebou 
idúcich kalendárnych mesiacov. Výpoveď však musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Zároveň 
môžete poistnú zmluvu vypovedať aj do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. Ak došlo k zmene výšky poistného a poisťovňa vám 
(poistníkovi) výšku poistného neoznámila najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia, výpoveď poistnej zmluvy môžete 
podať až do konca príslušného poistného obdobia.



GENERÁLI

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA POVINNÉHO ZMLUVNÉHO 
POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ 

PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA A 
HAVARIJNÉHO POISTENIA MOTOROVÉHO VOZIDLA

(ďalej len „ZD VÚB“)

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Tieto ZD VÚB sa vzťahujú výlučne na havarijné poistenie 
motorového vozidla, dojednané a uzatvorené na základe 
„Rámcovej zmluvy o spolupráci v oblasti dojednávania 
poistenia, inkasa poistného a správy poistenia 
motorových a prípojných vozidiel č. 952-00536-09“ a 
Povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel č. 905- 
04633-98“ uzatvorených medzi Generáli Poisťovňa, 
pobočka poisťovne z iného členského štátu /ďalej len 
Poisťovňa/ a spoločnosťou VÚB, a. s. (pôvodne VÚB 
Leasing, a. s.) /ďalej len VÚB / účinných od 1.10.2011.

2. Pre účely poistenia aZD VÚB vystupuje lizingový 
nájomca/Klient/Dlžník/kupujúci ako poistený a zároveň 
poistník. VÚB vystupuje v zmluvnom vzťahu ako záložný 
veriteľ v prospech ktorého je počas doby trvania Zmluvy 
o lízingu hnuteľných vecí/Zmluvy o úvere/Zmluvy 
o splátkovom predaji (uvedené zmluvy ďalej len ako 
„Zmluva“) vinkulované poistné plnenie z havarijného 
poistenia vozidla.

3. Tieto ZD VÚB sú spoločne so Všeobecnými poistnými 
podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP 13 
(ďalej len „VPP PZP 13“) a Osobitnými poistnými 
podmienkami pre asistenčné služby PZP KLASIK 20 
(ďalej len „OPP ASPK 20“) a so Všeobecnými poistnými 
podmienkami pre havarijné poistenie motorových 
vozidiel VPP HAV 14 (ďalej len „VPP HAV 14“), 
a Osobitnými poistnými podmienkami pre asistenčné 
služby KASKO KLASIK 20 (ďalej len „OPP ASKK 20“), 
neoddeliteľnou súčasťou návrhu na uzatvorenie poistnej 
zmluvy dojednaného medzi poistníkom a Poisťovňou.

Článok II
Platenie poistného

1. Poistenie predmetu financovania začína plynúť od 
okamihu prevzatia vozidla. Poistenie sa uzatvára na dobu 
neurčitú.

2. Po dobu trvania Zmluvy je poistník povinný platiť poistné 
za povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a za 
havarijné poistenie, v jednotlivých splátkach spolu so

splátkou podľa Zmluvy na účet VÚB, pričom zaplatenie 
na ním určený účet sa považuje za zaplatenie 
poistného Poisťovni.

3. Poisťovňa oprávnila VÚB po dobu trvania Zmluvy v 
mene Poisťovne prijímať platby poistného od 
poistníka, tieto vymáhať a uplatňovať ich zaplatenie.

4. Platba na iný účet, ako je účet určený podľa 
predchádzajúcich ustanovení, nebude uznaná za 
zaplatenie poistného.

5. Poisťovňa nebude počas doby trvania poistnej zmluvy 
uplatňovať prirážku za platenie poistného v mesačných 
splátkach.

6. Plnenie Poisťovne z havarijného poistenia je po dobu 
trvania Zmluvy vinkulované na žiadosť poistníka 
v prospech VÚB. Na základe tejto vinkulácie Poisťovňa 
v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistné 
plnenie inej osobe ako VÚB len s písomným súhlasom 
VÚB. Poisťovňa sa zaväzuje informovať VÚB o vzniku 
nároku na poistné plnenie, po dobu trvania Zmluvy.

7. Poistník môže poistnú zmluvu počas trvania vinkulácie 
vypovedať iba s predchádzajúcim písomným súhlasom 
VÚB. Vypovedanie poistnej zmluvy bez písomného 
súhlasu VÚB je neplatné.

8. Poisťovňa vyhlasuje, že na akúkoľvek zmenu poistenia 
pristúpi po dobu trvania vinkulácie len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase VÚB.

9. Dojednáva sa, že dňom ukončenia Zmluvy sa mení 
spôsob platenia poistnej zmluvy na štvrťročný. 
Poisťovňa poistníkovi písomne oznámi nové číslo 
bežného účtu a variabilného symbolu pre úhradu 
následného poistného.

10. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy poistenie 
zaniká ku dňu, ktorý VÚB oznámi Poisťovni. Dôvod 
predčasného ukončenia Zmluvy je ukončenie Zmluvy 
na žiadosť nájomcu/Klienta/Dlžníka/ kupujúceho, z 
dôvodu neplatenia/ odobratia/ totálneho zničenia/ 
odcudzenia predmetu lízingu. Poisťovňa má nárok na 
poistné do dňa ukončenia poistenia, prípadne na 
poistné do konca poistného obdobia, ak v danom 
období vznikla Poisťovni povinnosť na poskytnutie 
poistného plnenia.

Článok III
Podmienky poistenia - havarijné poistenie

1. Poistenie sa vzťahuje len na motorové vozidlo, ktoré je 
predmetom Zmluvy uzatvorenej medzi poistníkom a 
VÚB a je špecifikované v návrhu poistnej zmluvy.

2. Poistenie motorového vozidla sa dojednáva na 
poškodenie alebo zničenie motorového vozidla alebo
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jeho výbavy uvedenej na faktúre alebo preberacom 
protokole k vozidlu v plnom rozsahu Článku IV., bod 1, 
a 2 písmeno a), b) VPP HAV 14. Výbava vozidla musí byť 
presne špecifikovaná v preberacom protokole k vozidlu 
alebo na nadobúdacej faktúre k vozidlu.

3. Poistenie motorového vozidla sa vzťahuje na geografické 
územie Európy a celé územie Turecka.

4. Spoluúčasť poisteného na každej poistnej udalosti 
motorového vozidla predstavuje 5% min. 165 EUR pre 
vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg, pokiaľ 
nebolo v návrhu poistnej zmluvy dohodnuté inak. Pre 
nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg sa 
dojednáva spoluúčasť 10% min. 330 EUR, pokiaľ nebolo 
dohodnuté inak. Pre poistenie autorádia sa dojednáva 
spoluúčasť 5% min. 33 EUR, pokiaľ nebolo dohodnuté 
inak.

5. Zabezpečenie vozidla:
Odchylne od ČI. XVII. bod 1. VPP HAV 14 sa dojednáva: 
Vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5t musí byť 
zabezpečené proti krádeži nasledovnými zabezpeč, 
zariadeniami v závislosti od poistnej sumy:
- do 1 0 0 .0 0 0  EUR -  imobilizér, alebo mechanické 
zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou 
vozidla, alebo autoalarm.
- od 1 0 0 .0 0 0  EUR -  kombináciou minimálne dvoch 
z nasledujúcich zabezpečovacích zariadení: imobilizér 
/ autoalarm / mechanické zabezpečovacie zariadenie 
pevne spojené s karosériou vozidla / satelitný 
vyhľadávací a monitorovací systém.
Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t, špeciálne 
vozidlá, traktory a autobusy musia byť zabezpečené proti 
krádeži imobilizérom alebo mechanickým 
zabezpečovacím zariadením pevne spojeným 
s karosériou vozidla alebo autoalarmom. Ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak, nasledujúce predmety 
musia byť zabezpečene proti krádeži nasledovne:
Vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5t:
- Imobilizér v kľúči inštalovaný priamo výrobcom, alebo
- Mechanické zabezpečenie pevne spojene 

s karosériou vozidla, alebo
- Autoalarm
Motocykel, motorová trojkolka alebo štvorkolka
- Uzamknutím bezpečnostnou zámkou z tvrdej ocele 
Prípojné vozidlá -  návesy, prívesy
- nepožadujú sa zabezpečovacie zariadenia
Všetky zabezpečovacie zariadenia musia byť funkčné 
a inštalované dodávateľom s platnou licenciu na ich

montáž. Poistený je povinný udržiavať ich 
v prevádzkyschopnom stave a aktivovať ich pri 
opustení vozidla. V prípade, ak v čase vzniku poistnej 
udalosti spôsobenej krádežou nebolo vozidlo 
zabezpečené požadovaným zabezpečovacím 
zariadením alebo namontované zabezpečovacie 
zariadenia neboli v čase vzniku poistnej udalosti 
uvedené do funkčného stavu a aktivované, je 
Poisťovňa oprávnená poistné plnenie znížiť.

6. Poisťovňa pri vstupe do poistenia ani v priebehu trvania 
poistenia nezohľadňuje bonus za bezškodový priebeh. 
Poistník však ostáva v systéme Poisťovne evidovaný 
a po ukončení poistnej zmluvy mu bude na vyžiadanie 
vystavené potvrdenie o škodovom priebehu.

7. Súčasťou poskytovaných služieb Poisťovne sú 
asistenčné služby KASKO STANDARD, ktoré sú 
poskytované zdarma počas celej doby trvania 
poistenia. Podmienky poskytovania asistenčných 
služieb sú uvedené v Osobitných poistných 
podmienkach OPP ASKK 20 pre asistenčné služby 
KASKO KLASIK. Asistenčné služby sa vzťahujú iba na 
vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5t s bežným účelom 
použitia.

8. Akcia Čelné sklo -  vozidlá do 3,5t, ktoré majú 
dojednané súčasne povinné zmluvné poistenie 
a havarijné poistenie majú nárok na náhradu jedného 
čelného skla bez platenia spoluúčasti. Poistenie sa 
vzťahuje na výmenu jedného čelného skla za celú dobu 
financovania predmetu a je dojednané len v prípade, že 
je uvedené v návrhu poistnej zmluvy.

Článok IV
Podmienky poistenia finančnej straty

1. V prípade, ak si v návrhu poistnej zmluvy havarijného 
poistenia poistník dojedná doplnkové poistenie 
finančnej straty, poisťovateľ v prípade poistnej udalosti 
v dôsledku totálnej škody alebo krádeže alebo lúpeže 
alebo neoprávneného užívania poisteného motorového 
vozidla poskytne poistné plnenie, nad rámec plnenia 
havarijného poistenia v zmysle VPP HAV 14 osobe 
oprávnenej na poistné plnenie v nasledovnom rozsahu 
a za nasledovných podmienok:

a) Poistenie finančnej straty sa vzťahuje iba na nové 
vozidlá. Za nové vozidlo sa považuje aj vozidlo, pri 
ktorom odo dňa dátumu jeho prvého prihlásenia do 
evidencie vozidiel v SR uplynulo najviac 6 (slovom: 
šesť) mesiacov, a ktoré najazdilo najviac 6 000 
(slovom: šesťtisíc) kilometrov.
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b) Nad rámec poistného plnenia v zmysle VPP HAV 14 
poskytne poisťovateľ oprávnenej osobe na poistné 
plnenie, poistné plnenie vo výške sumy, ktorá zodpovedá 
rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla v čase 
vzniku poistenia a všeobecnou hodnotou vozidla 
(definícia všeobecnej hodnoty je uvedená vo VPP HAV 
14 v článku XXV., bod 22.) v čase vzniku poistnej udalosti 
v dôsledku totálnej škody alebo krádeže celého vozidla, 
najviac však do výšky sumy 20.000,- EUR, ktorá je 
najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa v 
zmysle tohto bodu ZD; pre poistenie finančnej straty platí 
spoluúčasť dohodnutá v návrhu poistnej zmluvy, pokiaľ 
nebolo pisomne dohodnuté inak.

c) Podmienkou vzniku nároku oprávnenej osoby na poistné 
plnenie v zmysle čl. VI., bod 1., písm. b) týchto ZD, je 
vznik nároku oprávnenej osoby na poistné plnenie z 
havarijného poistenia v zmysle VPP HAV 14, pričom v 
prípade krátenia poistného plnenia poisťovateľa podľa 
VPP HAV 14 sa pomerne kráti aj poistné plnenie 
poisťovateľa v zmysle čl. VI., bod 1., písm. b) týchto ZD.

d) V prípade, ak bolo dojednané v návrhu poistnej zmluvy 
poistenie finančnej straty s náhradou spoluúčasti, 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie v prípade totálnej 
škody alebo krádeže alebo lúpeže alebo neoprávneného 
užívania poisteného vozidla bez odpočítania spoluúčasti. 
Poistné plnenie bez odpočítania spoluúčasti bude 
poskytnuté iba v prípade, ak spoluúčasť nie je 
nárokovateľná z iného poistenia.

e) Odchylne od VPP HAV 14 Článok XI. bod 5. má právo 
poisťovateľ rozhodnúť, že nejde o totálnu škodu, ale iba o 
čiastočnú škodu za podmienky, že vozidlo je opraviteľné 
za primerané náklady (definícia primeraných nákladov je 
uvedená vo VPP HAV 14 Článok XI. bod 4.).

f) Obstarávacia cena vozidla sa pre účely týchto ZD určuje 
podľa faktúry/daňového dokladu alebo predajnej zmluvy, 
ktorá obsahuje kúpnu cenu poisteného nového vozidla a 
kúpnu cenu jeho výrobcom schválenej štandardnej 
výbavy. Faktúru/daňový doklad alebo predajnú zmluvu je 
povinný poistník odovzdať Poisťovateľovi alebo 
Poisťovateľom poverenej osobe pri uzatvorení poistnej 
zmluvy, Do obstarávacej ceny vozidla sa nezapočítava 
cena akýchkoľvek ďalších doplnkov, služieb či poplatkov 
spojených s obstaraním poisteného motorového vozidla.

g) Poistenie finančnej straty v zmysle tohto bodu ZD sa 
dojednáva na dobu určitú, len počas platnosti 
lízingovej/úverovej zmluvy na poistené motorové vozidlo, 
maximálne však na dobu 5 rokov, pričom začiatok 
poistenia je totožný so začiatkom poistenia uvedenom v

návrhu poistnej zmluvy. Koniec poistenia je daný 
dátumom ukončenia lízingovej/úverovej zmluvy (aj v 
prípade predčasného ukončenia financovania z 
akéhokoľvek dôvodu). V prípade, ak je doba 
financovania poisteného motorového vozidla dlhšia ako 
5 rokov, poistenie finančnej straty zanikne po piatich 
rokoch od začiatku poistenia. Poistenie finančnej straty 
zaniká aj v prípade zániku poistnej zmluvy, ktorej je 
súčasťou.

h) Poistenia finančnej straty nie je možné dohodnúť pre 
vozidlo:

- ktorého celková hmotnosť presahuje 3500 kg;
- vlastnené dočasne alebo iným prechodným spôsobom 

(na základe predaja na protiúčet alebo zakúpené za 
účelom ich ďalšieho predaja) osobami prevádzkujúcimi 
predaj alebo servis motorových vozidiel;

- ktoré sa využíva na ktorýkoľvek z nasledujúcich účelov:
• autopožičovňa;
• taxislužba alebo iné vozidlá určené na prepravu 

cestujúcich za poplatok;
• autoškola alebo výučba vodičov;
• pohotovostné vozidlo alebo policajné vozidlo;
• vozidlo s právom prednostnej jazdy;
• používané na pretekoch každého druhu a pri súťažiach 

s rýchlostnou vložkou, ako aj pri prípravných jazdách 
na preteky a súťaže s rýchlostnou vložkou;

• používané na prevoz nebezpečného nákladu.

Článok V.
Podmienky povinného zmluvného poistenia 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla

1. Pri vstupe do poistenia zodpovednosti za škodu bude 
klientovi u ktorého nedošlo k škodovej udalosti za 
posledných 24 mesiacov poskytnutá zľava(bonus) 5% 
zo základného ročného poistného, pre klienta u ktorého 
došlo k výplate poistného plnenia za posledných 24 
mesiacov sa uplatní 5% prirážka (malus). V prípade 
poistenia zodpovednosti za škodu je poisťovateľ 
oprávnený následne uplatňovať bonus/malus uvedený 
vo Všeobecných poistných podmienok pre poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla až po zániku Zmluvy o financovaní 
motorového vozidla uzavretej medzi spoločnosťou 
VÚB s klientom. Poistený klient ostáva evidovaný v 
systéme poisťovateľa.

2. Poisťovňa sa zaväzuje, že po zavedení do svojho 
systému vyhotoví a zašle poistníkovi poistku, ako
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potvrdenie o uzatvorení poistenia a zelenú kartu. 
V prípade, ak nebude EČV v čase zavedenia vozidla 
známe, Poisťovňa zašle poistníkovi zelenú kartu bez 
vyznačeného EČV. Poisťovňa sa zaväzuje vydať 
poistníkovi novú zelenú kartu s vyznačeným EČV iba na 
základe jeho písomnej požiadavky. Potvrdenie o poistení 
a zelenú kartu v následnom poistnom období zašle 
Poisťovňa poistníkom automaticky s vyznačením 
všetkých dostupných údajov.

3. Maximálne limity poistného plnenia z jednej škodovej 
udalosti, podľa čl. IV bod 2 písm. a) a b) VPP PZP 13 
(poistné krytie ŠTANDARD) je:
5 240 000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bodu 2. písm. a) 
a za náklady podľa článku II, bodu 3 VPP PZP 13 bez 
ohľadu na počet zranených alebo usmrtených 
1 050 000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bodu 2. písm. b), 
c) a d) VPP PZP 13 bez ohľadu na počet poškodených.

4. V poistnej zmluve je možné dojednať nadštandardné 
poistenie s vyššími limitmi poistného plnenia -  poistné 
krytie PLUS.

5. Pri dojednaní poistného krytia PLUS sú maximálne limity 
poistného plnenia:
6.000. 000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bodu 2. písm. a) 
VPP PZP 13 bez ohľadu na počet zranených alebo 
usmrtených,
6.000. 000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bodu 2. písm. b), 
c) a d) VPP PZP 13 bez ohľadu na počet poškodených. 
Vyšší limit poistného plnenia musí byť dojednaný 
v návrhu poistnej zmluvy.

7. Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako 
limit poistného plnenia, poistné plnenie sa každému 
z nich znižuje v pomere limitu poisteného plnenia k súčtu 
nárokov všetkých poškodených.

8. Asistenčné služby sú poskytované v zmysle OPP ASPK 
20 pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5t (vrátane) 
s bežným účelom použitia.

Článok VI.
Hlásenie poistnej udalosti

1, Poistnú udalosť je vždy potrebné nahlásiť online na 
stránke www.qenerali.sk alebo telefonicky na Kontakt 
centrum, č. +421-2/ 3811 1117. Následne je nutné vyplniť 
písomné hlásenie o PU a doručiť ho do poisťovne 
osobne, alebo e-mailom reqistracia.sk@qenerali.com 
alebo poštou na adresu poisťovne. V hlásení je potrebné 
vyplniť všetky požadované údaje, ako identifikačné údaje 
spol. VÚB a číslo Zmluvy.

2. Poisťovňa zabezpečí obhliadku poškodeného vozidla 
do 1 pracovného dňa od nahlásenia poistnej udalosti.

3. Pri opravách za primeraný náklad na opravu Poisťovňa 
považuje hodinové sadzby autorizovaného servisu 
príslušnej značky.
Poisťovňa vystaví krycí list na žiadosť poisteného, po 
obdŕžaní a prekontrolovaní faktúry za opravu.
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Poistná zmluva pre POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Získate!': 80030220 
Číslo zmluvy: LZL/22/10301

Držiteľ vozidla / Poistník 
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika 
IČO: 44818378, DIČ: 2022854053, IČ DPH: SK2022854053 
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24871/N 
IBAN: SK49 0200 0000 0026 2309 2756, SWIFT/BIC: SUBASKBX 
Telefón: +421-911772853 
za ktorého koná: Mgr. Martin Bucko

Vlastník vozidla
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika 
IČO: 44818378, DIČ: 2022854053, IČ DPH: SK2022854053 
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24871/N 
IBAN: SK49 0200 0000 0026 2309 2756, SWIFT/BIC: SUBASKBX
Poisťovateľ
Generáli Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 54228573, DIČ: 4120102096,
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8774/B
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generáli 
Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Česká republika, 
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generáli, zapísanej 
v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026 
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT/BIC: SUBASKBX 
Telefón: +421-238111117; +421-258576811, web: wvw.generali.sk
Finančný sprostredkovateľ

Názov:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
vykonáva činnosť samostatného 
s registračným číslom 26796.

Číslo poistnej zmluvy: 9050463398

Predmet poistenia: Univerzálny kĺbový nakladač Avant 755i s príslušenstvom 
VIN: 111729
Rok výroby: 2022
EČV: ........................
Druh vozidla: Stavebné stroje, bagre, žeriavy (s ECV)
Farba vozidla: ........................
Celková hmotnosť: ........................

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1 , 829 90 Bratislava, Slovenská republika 
31320155
Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B 

finančného agenta zapísaného v registri NBS v sektore poistenia alebo zaistenia

VOB, a.s., Mlynské nivy 1,829 90 Bratislava ÍČÔI 31320155 Tel.: -*421-850123000
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B IČ DPH: SK7020000207 www.vub.sk
Korešpondenčná adresa: VÚB, a.s., 29. augusta 3, P.O.BOX 87, 058 01 Poprad v « je í ie m > m s k W in ,  INTES4 @  SNNIMOLO

http://www.vub.sk


Zdvihový objem: ........................
Použitie vozidla: Bežné použitie - firemné
Limit poistného plnenia: 
Splátky poistného: 
Mesačné poistné:
Ročné poistné:

5,24 mil. Eur zdravie/1,05 mil. Eur majetok 
mesačne
3,74 EUR Začiatok poistenia: 1.7.2022
44,88 EUR Koniec poistenia: doba neurčitá

Poistenie dojednané touto poistnou zmluvou sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami podmienky pre povinné 
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PZP 13 (ďalej len "VPP 
PZP 13"), Osobitnými poistnými podmienkami pre asistenčné služby PZP KLASIK 20 (ďalej len "OPP ASPK 20") a 
Zmluvnými dojednaniami povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou 
motorového vozidla a havarijného poistenia motorového vozidla (ďalej len "ZD VÚB").

Potvrdenia, vyhlásenia a súhlasy poistníka:

Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa pred jej uzavretím oboznámil/a s VPP PZP 13, OPP 
ASPK 20, ZD VÚB, Informačným dokumentom o poistnom produkte, Informáciami o spracúvaní osobných údajov 
a Informáciami o finančnom sprostredkovaní.

Súhlasím so zaslaním VPP PZP 13, OPP ASPK 20, ZD VÚB, Informačného dokumentu o poistnom produkte, 
Informácií o spracúvaní osobných údajov a Informácií o finančnom sprostredkovaní do mojej funkčnej emailovej 
schránky konatel@sluzbyto.sk (ďalej len "mail klienta"):

□  áno □  nie

Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že mi boli pred jej uzavretím písomne poskytnuté informácie v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č,186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovani a finančnom poradenstve v platnom 
znení a zákona 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

Vyhlasujem, že túto poistnú zmluvu uzatváram vo vlastnom mene a potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú 
pravdivé. Beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle 
Zákona o poisťovníctve v platnom znení.

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov poisťovateľom sú v Informáciách o spracúvaní osobných 
údajov, ktoré sú súčasťou zmluvnej dokumentácie. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov, s ktorými 
som sa oboznámil/-a pred podpisom tohto návrhu poistnej zmluvy, sú uvedené na webovom sídle poisťovateľa: 
www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.
Súhlasím, aby poisťovateľ spracúval moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, 
telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb poisťovateľa a 
poskytovania informácií o aktivitách poisťovateľa, a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu 
5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s poisťovateľom.
Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním 
písomného odvolania na adresu sídla poisťovateľa alebo odvolania prostrednictvom webového sídla poisťovateľa. 
Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú uvedené v zmluvnej 
dokumentácií, na webovom sídle poisťovateľa: www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.
Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických 
volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ 
v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách):

□  áno □  nie

Zároveň vyhlasujem, že pre uplatnenie zľavy resp. prirážky v súvislosti s jeho poistením zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla:

□  nedošlo k škodovej udalosti za posledných 36 mesiacov, poisťovateľ priznáva zľavu (bonus) vo výške 5%
□  došlo k výplate poist.plnenia za posledných 36 mesiacov, poisťovateľ uplatňuje prirážku (malus) vo výške 5%
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Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že mi pred jej uzavretím boli na mail klienta v elektronickej podobe 
doručené, resp. mi boli v listinnej podobe odovzdané nasledujúce dokumenty:
1) Všeobecné p o i s t n é  p o d m i e n k y  p r e  p o v i n n é  z m l u v n é  p o i s t e n i e  z o d p o v e d n o s t i  z a  š k o d u  s p ô s o b e n ú

prevádzkou motorového vozidla PZP 13 účinné od 20.1.2019
2) Osobitné poistné podmienky pre asistenčné služby PZP KLASIK 20 účinné od 1.7.2020
3) Zmluvné dojednania povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou

motorového vozidla a havarijného poistenia motorového vozidla účinné od 1.1.2022
4) Informačný dokument o poistnom produkte
5) Informácie o spracúvaní osobných údajov
6) Informácie o finančnom sprostredkovaní
7) Zelená karta - Medzinárodná automobilová poisťovacia karta

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN
Sprostredkovateľ poistenia: Držiteľ vozidla / Poistnik:

VÚB, a.s. Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Dňa: J - Z f - G *  Dňa:

Konajúci:

Mgr. lya ríe rn ý  Mgr. Martin Bucko
manažér klientskych vzťahov Konateľ

\
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GENERÁLI

Informácie o spracúvaní 
osobných údajov
V  tom to texte vám poskytneme informácie o spracúvaní vašich osobných údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov (ďalej len „N ariadenie“).

Dozviete sa:
-  kto je  prevádzkovateľom vašich osobných údajov,
-  prečo spracúvam e vaše osobné údaje,
-  kto je  Dotknutou osobou,
-  aké kategórie osobných údajov spracúvame,
-  komu m ôžem e poskytnúť vaše osobné údaje,
-  ako dlho uchovávam e vaše osobné údaje,
-  či dochádza k profilovaniu,
-  aké sú vaše práva ako Dotknutej osoby,
-  koho kontaktovať, ak máte otázky k nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ je  ten, kto spracúva vaše osobné údaje. V  tom to prípade sme prevádzkovateľom m y  =  G e n e r á l i  
Č e s k á  p o j i š ť o v n a  a . s . ,  I Č O  4 5 2  7 2  9 5 6 ,  s o  s í d l o m  S p á l e n á  7 5 / 1 6 ,  N o v é  M e s t o ,  1 1 0  0 0  P r a h a  1 ,  Č e s k á  
r e p u b l i k a ,  z a p í s a n á  v  o b c h o d n o m  r e g i s t r i  M e s t s k é h o  s ú d u  v  P r a h e ,  o d d i e l  B ,  v l o ž k a  1 4 6 4 ,  p o d n i k a j ú c a  n a  
S l o v e n s k u  p r o s t r e d n í c t v o m  o r g a n i z a č n e j  z l o ž k y  p o d n i k u  z a h r a n i č n e j  o s o b y :  G e n e r á l i  P o i s ť o v ň a ,  p o b o č k a  
p o i s ť o v n e  z  i n é h o  č l e n s k é h o  š t á t u  ( p o u ž í v a t e ľ  o c h r a n n ý c h  z n á m o k  E u r ó p s k a  c e s t o v n á  p o i s ť o v ň a  
a  G e n e r t e l ) ,  I Č O :  5 4  2 2 8  5 7 3 ,  s o  s í d l o m  L a m a č s k á  c e s t a  3 / A ,  8 4 1  0 4  B r a t i s l a v a ,  z a p í s a n á  v  O b c h o d n o m  

r e g i s t r i  O k r e s n é h o  s ú d u  B r a t i s l a v a  I,  o d d i e l  P o ,  v l o ž k a  č .  8 7 7 4 / B .

Sme povinní uviesť účely spracúvania osobných údajov. Účel spracúvania znamená vlastne dôvod, pre ktorý 
spracúvam e vaše osobné údaje.

Osobné údaje spracúvame najmä na tieto účely:
-  uzatvorenie, evidencia a správa poistných zmlúv. Správa poistných zm lúv znamená aj vykonávanie starostlivosti 

o klienta (napr. služba elektronickej korešpondencie a klientska zóna),
-  h lásenie (reporting), výpočet kapitálových požiadaviek, štatistické spracovanie a ocenenie nových produktov,
-  likvidácia poistných udalostí,
-  zaistenie,
-  uzatvorenie poistenia, správa poistných zmlúv, elektronické podpisovanie zmlúv, identifikácia klienta, overenie 

identifikácie a ďalšie účely podľa Zákona o poisťovníctve prostredníctvom biometrického podpisu a tvárovej 
biometrie,

-  kontrola kvality a uchovanie podkladov pri uzatváraní poistných zm lúv prostredníctvom hlasových záznamov 
(napr. pri telefonickom uzavretí poistnej zmluvy),

-  vybavovanie sťažností a iných podnetov,
-  riadenie rizika podvodu a oznamovanie protispoločenskej činnosti,
-  evidencia hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a identifikácia klienta s cieľom vykonania starostlivosti 

vo vzťahu ku klientovi,
-  vedenie súdnych sporov a mimosúdne vym áhanie pohľadávok,
-  spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov,
-  vybavenie podnetov zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára,
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-  ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácie v rámci priameho marketingu,
-  súťaže,
-  správa registratúry,
-  výkon vnútorného auditu, výkon funkcie súladu s predpismi, výkon funkcie riadenia rizík,
-  medzinárodná výmena daňových informácií (FATCA, CRS/DAC2).

A k ý  j e  p r á v n y  z á k l a d  n a  s p r a c ú v a n i e  v a š i c h  o s o b n ý c h  ú d a j o v ?

Spracúvanie je  zákonné, len ak sa vykonáva podľa právnych predpisov. Právne predpisy nám dovoľujú spracúvať 
osobné údaje len v určitých prípadoch. Hovoríme tomu právny základ spracúvania. Pri spracúvaní vašich osobných '  
údajov využívame najmä nasledujúce právne základy:
-  plnenie zákonných povinností, ktoré nám stanovuje najmä Zákon o poisťovníctve,
-  uzatvorenie a plnenie poistnej zmluvy,
-  oprávnený záujem, ktorým je ochrana našich práv a právom chránených záujmov (napr. účel riadenia rizika 

podvodu, ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu),
-  súhlas Dotknutej osoby.

Kto je Dotknutá osoba?
. !;VV  '■ - v > : ;

t i l  í&ffe® ®  %  í£ ,,. •" k ,
r . \ •

. ' '

Dotknutá osoba je osoba, ktorej osobné údaje spracúvame. Ak spracúvame vaše osobné údaje, ste Dotknutou 
osobou vy. Spracúvame osobné údaje najmä o poistníkovi, poistenom, osobe oprávnenej na prevzatie poistného 
plnenia, ďalších osobách uvedených v poistnej zmluve, ako aj o možných budúcich klientoch. V tom to dokum ente 
ju označujeme ako Dotknutá osoba.

S p r a c ú v a m e  t i e t o  k a t e g ó r i e  o s o b n ý c h  ú d a j o v :
-  identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo),
-  kontaktné údaje (napr. adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa),
-  sociodemografické údaje (napr. vek a povolanie),
-  citlivé údaje (napr. údaje o zdraví),
-  údaje o poistných zmluvách, ktoré má Dotknutá osoba s nami uzavreté.

Komu môžeme poskytnúť vaše osobné údaje? wm

T ý m t o  p r í j e m c o m / o r g a n i z á c i á m / o s o b á m  m ô ž e m e  p o s k y t n ú ť  v a š e  o s o b n é  ú d a j e

Slovenská kancelária poisťovateľov 
zmluvní partneri (napr. poskytovatelia IT  služieb) Sociálna poisťovňa
advokáti Národná banka Slovenska

............. .....

finanční agenti

posudkoví exekútori
znalci
Slovenská;-------

orgány činné v trestnom konaní (napr. prokuratúra, polícia)
poisťovní suc

\

Ako dlho uchovávame osobné údaje?
Máme právo spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby. Toto právo máme na základe Zákona o poisťovníctve. 
Máme právo spracúvať vaše osobné údaje počas trvania vašej poistnej zmluvy. Najdlhšie budeme uchovávať 
vaše osobné údaje 10 rokov po tom, ako sa skončí platnosť všetkých vašich poistných zmlúv. Právo spracúvať 
vaše osobné údaje máme aj vtedy, ak ste nám udelili súhlas. V takom prípade môžeme spracúvať osobné údaje 
len počas takého obdobia, na ktoré ste nám súhlas udelili.
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Dochádza k profilovaniu? * * ? ' * : *  ■ < ý ] ‘y
■ •

Áno, pri spracúvaní vašich údajov môže dochádzať aj k profilovaniu. Profilovanie je aj členenie nových klientov 
na základe konkrétnych údajov.

Aké sú to údaje? Profilovanie vykonávame na základe
-  sociálno-dem ografických údajov (napr. vek, zamestnanie, veľkosť bydliska),
-  údajov o produktoch (napr. či máte u nás iné poistenie, výška poistného).

Profilovanie vykonávam e preto, aby sme zabezpečili
-  ponuku zohľadňujúcu vaše potreby,
-  správny výpočet poistného,
-  riadnu správu poistnej zmluvy.

Aké sú práva Dotknutej osoby?
A k o  D o t k n u t á  o s o b a  m á t e  p r á v o :
-  požadovať od nás prístup k svojim osobným údajom,
-  požadovať, aby sme opravili vaše nesprávne alebo neúplné osobné údaje,
-  požadovať, aby sme vymazali vaše osobné údaje,
-  požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov,
-  nam ietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,
-  požadovať, aby sme preniesli vaše osobné údaje do inej spoločnosti,
-  odvolať súhlas (ak spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu),
-  podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva sú bližšie opísané v  článkoch 15 až 21 Nariadenia. Ako Dotknutá osoba si uvedené práva môžete 
up latn iť v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Ak si chcete uplatniť svoje právo voči 
nám, môžete tak urobiť prostredníctvom písomnej (listinnej) žiadosti alebo elektronickými prostriedkami (e-mailom). 
V  prípade, že si nebudeme istí, či ste to skutočne vy, môžeme Vás požiadať o poskytnutie ďalších informácií alebo 
o podanie žiadosti s úradne overeným podpisom.

A . . , . , .Ako sa spojil s osobou, ktorá je u nas zodpovedná
í A i j y f & J- - 1:,: ‘ * V íza ochranu osobných údajov?

A k by ste sa potrebovali spojiť s osobou, ktorá je  u nás zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, 
napíšte e-m ail alebo pošlite list na:

G eneráli Česká pojišťovna a.s.,
Osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov 
Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, Česká republika 
E-mail: dpo@ generaliceska.cz.

A lebo prostredníctvom kontaktnej osoby na Slovensku:

G eneráli Poisťovňa, pobočka poisťovne z  iného čienského štátu 
O soba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov 
Lam ačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
E-mail: dpo.sk@ generali.com .

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na našej webovej stránke: 
https://www.generali.sk alebo na našich obchodných miestach.

Generáli Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generáli 
Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, 
oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generáli, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupin, vedenom IVASS, pod č. 026.
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Informačný dokument o poistnom produkte Produkt: Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou MV - Leasing

Spoločnosť: Generáli Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, 
prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generáli Česká pojišťovna a.s.

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím 
zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre povinné zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP P Z P 13 (ďalej len „poistenie zodpovednosti“ alebo „PZP“ 
a príslušnými osobitnými poistnými podmienkami. Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

Čo je predmetom poistenia?

Poistené sú riziká podľa zvoleného balíka.
Poistenie pokrýva náhradu škody spôsobenú tretím 
osobám prevádzkou vozidla uvedeného v poistnej zmluve:

Základné krytie Štandard zahŕňa:
'Z  Povinné zmluvné poistenie zahŕňa náhradu 

nárokov poškodeného za:
V  škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
• /  náhradu nákladov zdravotnej starostlivosti, 

nemocenských, úrazových a dôchodkových 
dávok a pod., ak je poistený povinný ich nahradiť

s plnením do výšky 5 240 000 €
V  škody na majetku vzniknutej poškodením, 

zničením, odcudzením alebo stratou veci účelné
■/ náklady právneho zastúpenia pri 

uplatňovaní nárokov poškodeného 
y  ušlýzisk
s plnením do výšky 1 050 000 €.

/  asistenčné služby pre vozidla do celkovej hmotnosti 
3 500 kg. Popis služieb a limity sú uvedené v 
Prehľade limitov.

Nadštandardné krytie PLUS zahŕňa aj:
•  zvýšené poistné krytie z povinného zmluvného 

poistenia:
- pre škody na zdraví a náhradu dávok 6 000 000 €
- pre škody na majetku, náklady právneho 

zastúpenia a ušlý zisk 6 000 000 €

Čo nie je predmetom poistenia?
Povinné zmluvné poistenie nepokrýva:
X  škody, ktoré utrpel vodič vozidla, ktoré spôsobilo 

škodu
X  majetkové škody vzniknuté držiteľovi alebo 

vlastníkovi vozidla, ktorým bola spôsobená škoda 
X  škody na vozidlách jazdnej súpravy 
X  škody na vozidle, ktorým bola spôsobená škoda 
X  škody, ktoré poistený uhradil nad rámec 

ustanovených osobitným predpismi 
Poistenie asistenčných služieb sa nevzťahuje:
X  na vozidlá požičovní, taxislužby, historické vozidlá 

a pod.
X  na vozidlá nad 3 500 kg

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Povinné zmluvné poistenie sa nevzťahuje najmä na 
škody:

vzniknuté pri pretekoch
• spôsobené činnosťou vozidla ako pracovného stroja 
Poistenie asistenčných služieb sa nevzťahuje najmä 
na prípady:
! ak škodová udalosť nastala mimo pozemnej 

komunikácie
! ak škodová udalosť nebola bezprostredne nahlásená 

asistenčnej spoločnosti

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete vo 
Všeobecných poistných podmienok a príslušných OPP.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

J  Poistenie je platné a kryje škody, ktoré vzniknú na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému 
Zelenej karty a sú uvedené na zadnej strane Zelenej karty.



Aké mám povinnosti?

• Odpovedať pravdivo a úplne na otázky týkajúce sa prijateľnosti do poistenia
• Oboznámiť sa poistnými podmienkami
• Uhradiť poistné v deň splatnosti, ktorý je uvedený v poistnej zmluve
• Umožniť obhliadku vozidla, ak je potrebná a predložiť relevantné doklady potrebné na uzavretie poistenia
Povinnosti počas trvania poistenia a v prípade škodovej/poistnej udalosti
• Dbať, aby škodová udalosť nenastala a vykonať opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval
• Oznámiť poisťovni všetky zmeny na vozidle a jeho technickom stave
• Oznámiť poisťovni zmenu vlastníka, účelu použitia vozidla
• Bezodkladne oznámiť vznik škodovej udalosti (do 15 dní, ak vznikla na území územie SR a do 30 dní, ak vznikla mimo územia SR) 

a dodržiavať pokyny poisťovni
• Oznámiť na polícii škodovú udalosť prevyšujúcu zákonom stanovený limit
• Na požiadanie umožniť obhliadku vozidla po škodovej udalosti a po jeho oprave

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Poistné je splatné prvým dňom poistenia. V poistnej zmluve je možné dohodnúť platenie poistného v polročných alebo 
štvrťročných splátkach. Poistné je možné uhradiť bankovým prevodom, poštovým peňažným poukazom, inkasom z účtu).

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dátumom uvedeným v poistnej zmluve ako „Začiatok poistenia“ a končí dátumom uvedeným v poistnej zmluve ako 
„Koniec poistenia“. V prípade, že koniec poistenia nie je uvedený, poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Písomnou výpoveďou:
- do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy,
- najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia,
- do troch mesiacov od oznámenia škodovej udalosti.

\



nnn VUB BANKA
Informácie o finančnom sprostredkovaní

v sektore poistenia alebo zaistenia

386594500

Finančný sprostredkovateľ:

Názov: VÚB, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 1 , 829 90 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31320155
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B
vykonáva činnosť samostatného finančného agenta zapísaného v registri NBS v sektore poistenia alebo zaistenia 
s registračným číslom 26796 na základe písomných nevýhradných zmlúv s nasledujúcimi poisťovňami: Allianz - 
Slovenská poisťovňa, a.s., Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ČSOB 
Poisťovňa, a.s., Generáli Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, a.s., KOMUNÁLNA poisťovňa, 
a.s. Vienna Insurance Group, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, MetLife Európe d.a.c., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka 
poisťovne z iného členského štátu, Wustenrot poisťovňa, a.s..

Údaje o finančnom sprostredkovateľovi je možné overiť v registri finančných agentov, finančných poradcov, 
finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných 
agentov na stránke NBS www.nbs.sk v časti Dohľad nad finančným trhom.

Finančnou inštitúciou sa pre potreby vymedzenia pojmov tejto informácie rozumie banka, lízingová spoločnosť, alebo 
poisťovňa. Samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou 
inštitúciou, pričom v tom istom čase môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami. Viazaný 
finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, pričom v 
tom istom čase môže mať viazaný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu v jednom sektore najviac s jednou 
finančnou inštitúciou. Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy 
so samostatným finančným agentom. V tom istom čase môže mať podriadený finančný agent uzavretú písomnú 
zmluvu najviac s jedným samostatným finančným agentom.
Klient:
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika 
IČO: 44818378, DIČ: 2022854053, IČ DPH: SK2022854053 
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24871/N 
IBAN: SK49 0200 0000 0026 2309 2756, SWIFT/BIC: SUBASKBX

Finančná situácia klienta Bonita klienta bola posudzovaná v rámci lízingového / úverového produktu.

Kategória klienta Profesionálny klient

Skúsenosti a znalosti 
klienta o danom 
produkte/produktoch
(označte, s ktorým 
produktom máte 
skúsenosti)

0  Havarijné poistenie (KASKO)
0  Povinné zmluvné poistenie (PZP)
□  Poistenie finančnej straty (GAP)
□  Poistenie k pravidelným splátkam (CPI)

Informácie potrebné pre správne porozumenie charakteru a rizikám zvoleného produktu:

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1,829 90 Bratislava iČÔ 31320155 Tel.: ^21-850123000
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 4 .341/B IČ DPH: SK7020000207 www.vub.sk
Korešpondenčná adresa: VÚB, a.s., 29. augusta 3, P.O.BOX 87, 058 01 Poprad vou^ík-nom skupiny INTES4 @  SNMB40ID

http://www.nbs.sk
http://www.vub.sk


Výsledok 
sprostredkovania 
poistenia vrátane 
vyhlásenia o vhodnosti 
resp. nevhodnosti 
poistného produktu

Sprostredkovateľ poistenia odporúča nasledujúci produkt, pretože na základe klientom 
poskytnutých informácií ohľadom jeho požiadaviek, potrieb, skúseností a znalostí 
týkajúcich sa poistenia a jeho finančnej situácie, ho považuje za vhodný pre klienta: 
Majetkové poistenie

Finančná inštitúcia pre 
majetkové poistenie

Generáli Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8774/B

Charakteristika 
majetkového poistenia

Poistenie je uzatvárané v zmysle Všeobecných poistných (VPP), Občianskeho 
zákonníka v platnom znení a doložiek / klauzúl.
Základné poistenie:
Poistenie lomu stroja, resp. elektroniky, požiar, živel, voda z vodovodných zariadení, 
krádež, lúpež, vandalizmus. Pri mobilných strojoch transport.
Voliteľné doplnkové pripoistenia:
Možnosť voľby doplnkového poistenia je v zmysle ponúk jednotlivých poisťovni. 
Ponuka doplnkového poistenia sa odvíja od typu predmetu.
Doplnkové poistenia sú napr. pripoistenia mimoriadnych nákladov, prerušenie 
prevádzky a iné.
Poistenie sa nevzťahuje na riziká, ktoré sú vo VPP vylúčené. Poistnou sumou je 
nová cena predmetu.
Rozsah poistenia, doplnkové pripoistenia, spoluúčasť, územná platnosť a ďalšie 
náležitosti budú uvedené v návrhu poistnej zmluvy.

Výsledok 
sprostredkovania 
poistenia vrátane 
vyhlásenia o vhodnosti 
resp. nevhodnosti 
poistného produktu

Sprostredkovateľ poistenia odporúča nasledujúci produkt, pretože na základe klientom 
poskytnutých informácií ohľadom jeho požiadaviek, potrieb, skúseností a znalostí 
týkajúcich sa poistenia a jeho finančnej situácie, ho považuje za vhodný pre klienta: 
Povinné zmluvné poistenie

Finančná inštitúcia pre 
povinné zmluvné 
poistenie

Generáli Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8774/B

Charakteristika 
povinného zmluvného 
poistenia

Poistenie je uzatvárané v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom 
postení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení 
neskorších predpisov.

Základné poistenie:
Poistený má z poistenia právo, aby poisťovateľ za neho uhradil uplatnené preukázané 
nároky na náhradu:
a. škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
b. škody vzniknutej poškodením alebo zničením vozidla x
c. účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastupovaním
d. ušlého zisku.
Rozsah poistenia bude uvedený v návrhu poistnej zmluvy.

Riziká poistenia Z uzatvorenia týchto poistení nevyplývajú žiadne riziká pre klienta.
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Právne následky 
uzatvorenia zmluvy

Klient berie na vedomie, že právnym následkom uzatvorenia zmluvy je predovšetkým 
vznik práv a povinností klienta ako aj finančnej inštitúcie vyplývajúcich zo zmluvy a 
obchodných, resp. poistných podmienok.

Spôsoby a systém 
ochrany pred zlyhaním 
finančnej inštitúcie

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom 
dohľadu Národnej banky Slovenska.
V sektore poistenia je systém ochrany zabezpečený vytváraním technických rezerv 
poisťovňou a systémom zaistenia.

Výška poplatkov a platieb 
iných ako bežných za 
finančnú službu

Výška poplatkov a akýchkoľvek platieb iných ako bežných platieb za finančnú 
službu spolu s informáciou o každej takejto platbe je uvedená v návrhu zmluvy a v ňou 
súvisiacich dokumentoch, ktoré sú predložené klientovi a v prípade, že sa jedná o 
inkasné poistenie tak aj v splátkovom kalendári k lízingovému / úverovému produktu.

Finančný sprostredkovateľ prehlasuje, že nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní, alebo na hlasovacích 
právach v poisťovni a že osoba ovládajúca poisťovňu nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na 
hlasovacích právach osoby ovládajúcej finančného sprostredkovateľa.
Poučenie:
Na postup finančného sprostredkovateľa pri vykonávaní finančného sprostredkovania v mene a na účet VÚB, a.s., 
ktorý je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, je možné podať písomnú sťažnosť adresovanú na VÚB, a.s.. 
Písomnú sťažnosť je možné zaslať aj na príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním finančného sprostredkovania 
podľa zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov. 
Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním na 
základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov a ak je klient spotrebiteľom, tak aj 
spotrebiteľským rozhodcovským konaním v zmysle zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom 
konaní v znení neskorších predpisov.
Finančný sprostredkovateľ môže na základe zmluvného vzťahu prijímať peňažnú alebo nepeňažnú odplatu / províziu 
za sprostredkovanie od finančnej inštitúcie. Táto odplata / provízia v žiadnom prípade nesmie brániť povinnosti 
finančného sprostredkovateľa konať v záujme klienta podľa zásad poctivého obchodného styku a dodržiavať odbornú 
starostlivosť.
Vyhlásenie klienta:
- klient vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a úplné a že bol finančným sprostredkovateľom pred 

dojednaním poistenia podrobne informovaný o podmienkach a charaktere poistenia a o prípadných rizikách z neho 
vyplývajúcich;

- klient berie na vedomie, že finančná inštitúcia je oprávnená aj bez súhlasu klienta alebo jeho zástupcu spracúvať 
osobné údaje dotknutých osôb na účely zavedenia zmluvných vzťahov;

- klient berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracovávané finančnou inštitúciou a jej zmluvnými partnermi 
na účely vykonávania poisťovacej činnosti a ďalších činností vymedzených zákonom č. 39/2015 Z.z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- klient berie na vedomie, že finančný sprostredkovateľ je oprávnený aj bez súhlasu dotknutých osôb spracúvať 
osobné údaje klienta alebo jeho zástupcu v rozsahu a na účel stanovený zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov;

- klient berie na vedomie, že na základe jeho požiadavky bude jednoznačne, vyčerpávajúco, presným a 
zrozumiteľným spôsobom informovaný o výške peňažného, alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma finančný 
sprostredkovateľ od finančnej inštitúcie, za sprostredkovanie tohto konkrétneho produktu;

- klient vyhlasuje, že prevzal jeden rovnopis tohto dokumentu.
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Klient: Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Dňa: C -  A ,
Konajúci:

Nám. M  R. Štei 
955 01 Topc 

IČO : 44 818 378. D ľ

Mgr. Martin Bucko 
Konateľ
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