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Číslo poistnej zmluvy:   2900000366
Číslo klienta:   12009606
Dátum:   01. 07. 2016

Eva Krásna
Pekná cesta 4
94901 Nitra

Vec:   Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy

Vážená pani Eva Krásna!

Vitajte v Genertel!

S potešením Vám oznamujeme, že sme prijali Váš návrh na uzavretie poistnej zmluvy Poistenia
zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „PZP”) a ďalších Vami
zvolených pripoistení.

Posielame Vám potvrdenie o uzavretí poistenia a ďalšie dokumenty. Spolu s týmto listom Vám posielame:

- Potvrdenie o uzatvorení poistenia – Poistku

- Informačnú brožúru poistenia PZP obsahujúcu Poistné podmienky a ďalšie dôležité informácie

- Potvrdenie o poistení zodpovednosti tzv. „Bielu kartu“ (Platná na území Slovenska)

- Medzinárodnú automobilovú poisťovaciu kartu tzv. „Zelenú kartu“

- Formulár pre podanie výpovede poistenia v poisťovni, v ktorej máte staré poistenie

Dokumenty si prosím uschovajte. Bielu a Zelenú kartu majte pri sebe vždy v čase, keď budete viesť Vaše
vozidlo. Rovnako odporúčame mať pri jazde v aute informácie o postupe riešenia poistnej udalosti, ktoré
zahŕňajú aj kontakt na našu asistenčnú službu.

DÔLEŽITÉ!

V prípade, že ste ešte neuhradili prvé poistné, prosím urobte tak čo najskôr, najneskôr však do dňa začiatku
poistenia. Platbu môžete vykonať prevodom alebo poštovým poukazom v prospech nášho účtu vedeného vo
Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo: 0048134112 kód banky 0200 (IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813
4112). Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej zmluvy. Bez správneho variabilného symbolu nebude možné
platbu priradiť a bude vrátená, čo by mohlo mať za následok zánik poistenia pre nezaplatenie.

Dovoľte nám informovať Vás, že sme Vám pridelili cenové zvýhodnenie podľa informácií, ktoré ste nám
poskytli. V prípade, že kedykoľvek počas trvania poistenia zistíme, že ste uviedli nepravdivé skutočnosti, ktoré
majú vplyv na stanovenie cenového zvýhodnenia – bonusu, môžeme okamžite pristúpiť k úprave bonusov,
ako aj k zmene poistného. Bonus za priebeh poistenia bez škody upravíme aj  v prípade, že počas poistenia
vznikne poistná udalosť; v takomto prípade bude poistné upravené pre nasledujúce poistné obdobie.

Ak máte otázky ohľadne Vašej zmluvy, neváhajte nám zavolať na naše Klientske centrum alebo nám pošlite
Vaše pripomienky a otázky na našu adresu.

S úctou:

Lukáš Bertók

riaditeľ odštepného závodu Genertel
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POTVRDENIE O UZAVRETÍ POISTNEJ ZMLUVY O POISTENÍ MOTOROVÝCH
VOZIDIEL PZP A ĎALŠÍCH PRIPOISTENÍ UVEDENÝCH V TOMTO POTVRDENÍ

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel,

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, odd.: Sa, vložka č.: 1325/B, za ktorú koná Lukáš Bertók, riaditeľ odštepného závodu Genertel,  IČO: 35 709
332, DIČ: 2021000487 www.genertel.sk (ďalej len „poisťovateľ“). Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá
je vedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

Číslo poistnej zmluvy:   2900000366 Číslo klienta:   12009606

POISTNÍK
Meno:   Eva Krásna Rodné číslo:   535101123
Obec:   Nitra Právna forma:   Fyzická osoba - žena
Ulica, číslo domu:   Pekná cesta 4 PSČ:   94901
E-mail:   zmluva@genertel.sk Tel.:   0911111111
Korešpondenčná adresa:   Pekná cesta 4, 94901 Nitra
Kedy ste si kúpili prvé auto:   pred piatimi a viac rokmi
Kedy ste naposledy spôsobili nehodu s týmto alebo akýmkoľvek autom:   nikdy
Zasielanie dokumentov:   elektronicky

POISTENÉ VOZIDLO
Evidenčné číslo:   XY000TT Typ:   Quest
Továrenská značka:   NISSAN Objem valcov (cm ):   18503

Číslo OE (TP):   XZ479930 Rok výroby:   2011
Účel použitia vozidla:   Bežné použitie Typ paliva:   Benzín
Celková hmotnosť (kg):   1800 Druh vozidla:   Osobný automobil
VIN č. karosérie:   ZRT46E50R62T0SD6F Výkon motora (kW):   50
Počet originálnych kľúčov:   0 Počet dodatočne vyrobených kľúčov:   0POISTNÉ KRYTIE
Druh poistenia:   Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla
Začiatok poistenia:   01. 07. 2016   09 : 04

DOHODNUTÉ PRIPOISTENIA POISTNÉ [EUR] DÁTUM ZAČIATKU PRIPOISTENIA
miniHavarijné poistenie 46,70 EUR 01. 07. 2016
Poistenie nečakaných výdavkov 9,99 EUR 01. 07. 2016

LIMITY POISTNÉHO PLNENIA
Limity poistného plnenia sú stanovené Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „VPP PZP“),
Poistnými podmienkami pre produkt miniHavarijné poistenie, Poistnými podmienkami pre produkt
miniHavarijné poistenie Extra, Poistnými podmienkami pre produkt Poistenie nečakaných výdavkov,
Poistnými podmienkami pre pripoistenie pre prípad krádeže vozidla, ktoré tvoria prílohu poistnej zmluvy.

POISTNÉ
Ročné poistné spolu: 124,90 EUR
Splátka poistného: 124,90 EUR Platba poistného: Ročne s 5% zľavou
Pridelený bonus: B5
Prvé poistné je splatné v deň začiatku poistenia. Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistným
obdobím je jeden rok, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
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ĎALŠIE PODMIENKY POISTNEJ ZMLUVY

Pre toto poistenie platia VPP PZP, osobitné poistné podmienky pre asistenčné služby, PP miniHavarijné
poistenie a PP miniHavarijné poistenie Extra, PP Nečakané výdavky a PP Krádež vozidla, pokiaľ bolo
pripoistenie dohodnuté v poistnej zmluve, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistník
zároveň potvrdzuje ich prevzatie a zaväzuje sa nimi riadiť, ďalej potvrdzuje, že všetky osobné údaje ako aj
ostatné údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamlčal žiadnu skutočnosť
rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy a/alebo neexistuje zákonná prekážka v zmysle ust. §9 ods. 5
a/alebo §11 ods. 11 zák. č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), ktorá bráni uzavretiu poistnej zmluvy.

V prípade, že poistník uzatvára miniHavarijné poistenie, miniHavarijné poistenie Extra, Poistenie
nečakaných výdavkov, Poistenie pre prípad krádeže vozidla alebo Poistenie pre prípad krádeže vozidla
Extra (ďalej len „pripoistenie“) k už existujúcej a účinnej zmluve o PZP, pripoistenie nadobúda platnosť za
podmienky, že poistné za pripoistenie bolo zaplatené v lehote do 15 dní odo dňa začiatku pripoistenia
uvedeného v poistnej zmluve.Ak poistné za pripoistenie nebude uhradené v tejto lehote, pripoistenie k
poistnej zmluve PZP nevznikne.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Potvrdením súhlasu s podmienkami poistenia vyjadrujete súhlas so Všeobecnými poistnými podmienkami pre
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, Poistnými
podmienkami pre produkty miniHavarijné poistenie, miniHavarijné poistenie Extra, Poistenie nečakaných
výdavkov, Poistenie pre prípad krádeže vozidla, ak je niektorý z týchto produktov dohodnutý v poistnej zmluve,
ďalej Osobitnými poistnými podmienkami poistenia asistenčných služieb k Povinnému zmluvnému poisteniu
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ako aj potvrdzujete skutočnosť, že ste
uvedené dokumenty prevzali.

Poisťovateľ ako prevádzkovateľ je v zmysle § 47 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších
predpisov v spojení so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
oprávnený spracúvať osobné údaje klientov - dotknutých osôb na účely zákona o poisťovníctve. Podrobné
informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane práv dotknutej osoby sú k dispozícií na webovej stránke
poisťovateľa www.genertel.sk v sekcii Dokumenty na stiahnutie a vo všeobecných poistných podmienkach.

V Bratislave dňa 01. 07. 2016.

Lukáš Bertók

riaditeľ odštepného závodu Genertel
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INFORMÁCIE PRE KLIENTA – SPOTREBITEĽA PRED UZAVRETÍM ZMLUVY NA DIAĽKU

1. Informácia o dodávateľovi finančnej služby:

Nasledovnú informáciu poskytuje v zmysle § 4 zákona č.266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku:
Poisťovateľ: Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1325/B, za ktorú koná Lukáš
Bertók, riaditeľ odštepného závodu Genertel, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487 www.genertel.sk (ďalej len
„poisťovateľ“). Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je vedená v talianskom zozname skupín poisťovní
vedenom IVASS (ďalej len „poisťovateľ”).
Predmet podnikania: Poisťovacia činnosť pre poistné druhy neživotného poistenia.

2. Orgán dohľadu nad činnosťou poisťovateľa: Národná banka Slovenska

3. Charakteristika poskytovanej finančnej služby:

Predmetom poistenia je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému prevádzkou motorového vozidla
uvedeného v poistnej zmluve počas trvania poistenia, podľa podmienok poistnej zmluvy. Poistenie sa
dojednáva na dobu neurčitú, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, začiatok poistenia je stanovený v
poistnej zmluve. Výška poistného je uvedená v poistnej zmluve. Poistné môže byť platené v ročných,
polročných alebo štvrťročných splátkach. Úhrada poistného môže byť vykonaná bankovým prevodom alebo
poštovým peňažným poukazom na účet hlavného poisťovateľa č. 0048134112/0200, (IBAN formát účtu: SK35
0200 0000 0000 4813 4112), variabilný symbol je vždy oznámený Poisťovateľom.

4. Všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť na základe poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou
medzi poisťovateľom a poistníkom, poisteným alebo inými oprávnenými osobami, spadajú do právomoci
súdov SR a budú rozhodované podľa právneho poriadku SR. Komunikácia v súvislosti s poistením bude
prebiehať v slovenskom jazyku.

5. Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku:

Podľa zákona č.266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku ste oprávnený
odstúpiť od poistnej zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu.
Lehota na odstúpenie od poistnej zmluvy je 14 kalendárnych dní a začne plynúť odo dňa uzatvorenia poistnej
zmluvy na diaľku. Oznámenie o odstúpení je potrebné odoslať najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty v
písomnej podobe na adresu sídla hlavného poisťovateľa uvedenú v ods. 1 tejto informácie. V prípade
oprávneného odstúpenia poistná zmluva zanikne uplynutím dňa, v ktorý bolo odstúpenie od poistnej zmluvy
doručené poisťovateľovi. V prípade účinného odstúpenia od zmluvy Vám bude vrátené nespotrebované
poistné.

6. Vybavovanie sťažností:

Sťažnosť musí byť podaná v písomnej forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu sídla poisťovateľa.
Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín vybavenia je najneskôr v lehote 30
kalendárnych dní, pričom lehota začína plynúť v deň nasledujúci po doručení sťažnosti poisťovateľovi. V
prípade súčinnosti tretích strán a v prípadoch náročných na prešetrenie, môže byť táto lehota predĺžená
maximálne na 60 kalendárnych dní.

7. Poistné udalosti:

Hlásenie poistných udalostí preberá poisťovateľ. Poistné udalosti treba hlásiť telefonicky na Klientske centrum:
0850 555 555 (volania zo SR), alebo písomne oznámiť prostredníctvom faxu: +421 2 321 440 99, alebo
poštou na adresu poisťovne:
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.

8. Všetky informácie uvedené v tejto informácii majú len informačný charakter, pokiaľ ide o práva a záväzky
poisťovateľa a poistníka/poisteného, tie sa riadia výlučne ustanoveniami poistnej zmluvy, všeobecných a
osobitných poistných podmienok a doložiek, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve, a s ktorými bol poistník
oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy. Z informácií uvedených v tomto formulári sú pre
poistníka/poisteného určené výlučne informácie, ktoré sú zároveň uvedené v poistnej zmluve a zmluvnej
dokumentácií vybraného poistného produktu.


