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VÚB LEASING
Získateľ: 80030220

Číslo zmluvy o financovaní / poistnej zmluvy: LZC/17/11044

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
AGROPODNiK SLAMOZ spoi. s r.o.
so sídlom: Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Košice l, oddiel Sro, vložka č, 12249/V
IČO: 36204447, IČ DPH: SK2020032003, DIČ: 2020032003
Telefón: +421-566796337
za ktorého koná: Ing. Ivan Seňko

Vlastník predmetu poistenia
VÚB Leasing, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, P.O.Box 5,820 05 Bratislava 25, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa, vložka č. 313/B
IČO: 31318045, IČ DPH: SK2020369626, DIČ: 2020369626

Poisťovateľ
Generáli Poisťovňa, a. s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa, vložka č. 1325/B
IČO: 35709332, IČ DPH: SK2021000487, DIČ: 2021000487
Telefón: +421-850111117; +421-258576811, Fax: +421-258576100, Web: www.generali.sk

Predmet lízingu: Traktor MF-8737 Dyna-VT EFFICIENT s príslušenstvom

Výrobné číslo:
Dátum, resp. rok výroby:
Územná platnosť:

Poistná suma:
Poistná sadzba v %o:
Začiatok poistenia:
Mesačné poistné:
Spoluúčasť:

VKKMY48GLHB268052
2017

Slovenská republika Splátky poistného: mesačne

210 000,00 EUR (stanovená na základe ceny predmetu s DPH)
6,31
20.12.2017 Koniec poistenia: 20.8.2021
110,48 EUR Ročné poistné: 1 325,73 EUR
5% min. 165 Eur

Finančný sprostredkovateľ:
VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy l, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25, www.vubleasing.sk
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 313/B

IČO: 31318045 Tel.:+421-24855361]
IČ DPH. $0020369626 Fax: +421-255423176

VÚB Leasing jedenom skupiny INTES4 @ $>NB4OLO



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 Leasing, a. s., Mlynské nivy 1, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25,
Slovenská republika, IČO: 31318045, bankové spojenie: IBAN: SK8002000000000000113355, BIC/SWIFT kód:
SUBASKBX. Vinkulácia poistného plnenia trvá až do písomného oznámenia VÚB Leasing, a, s. o ukončení 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. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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. Podrobné informácie o
spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú vo VPP, s ktorými som sa oboznámil pred podpisom
tejto poistnej zmluvy.

6. V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
poistník vyhlasuje, že túto zmluvu uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu
poistného sú v jeho vlastníctve. Zároveň poistník vyhlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou podľa
zákona č. 297/2008 Z. z. Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi
identifikačné údaje osoby, v ktorej mene uzatvára túto zmluvu, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej
vlastníctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu tejto osoby vyjadreného jej
podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete môže poistník splniť formou Čestného vyhlásenia na
tlačive poisťovateľa.

7. Žiadny poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a žiadny poisťovateľ nezodpovedá za náhradu
akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z
takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek
sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či ekonomickým
sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej republiky, Veľkej Británie alebo USA.

8. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

Finančný sprostredkovateľ:
VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy l, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25, www.vubleasing.sk IČO: 31318045 Tel.: +421-248553611
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava í, oddiel Sa. vložka č. 313/B Kľ DPH: SK2020369626 Fax: +421-255423176
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9. 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.

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

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

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

13. 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:

D áno D nie

Príloha: Informácia o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

V prešov , dňa 2 O -12- 2017
AGROPODN1K SLAMOZ spol. S r.O.

/^js Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
VÚB Leasing, a.s. ^-^ IČO: 362&W47 ® DIČ: 2020032003
Mlynské nivy č. 1

ICO: 31

podpis a pečiatka s^noVocneného podpĵ a pečiatka Poistníka
zástupcu

Finančný sprostredkovateľ:
VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy l, P.O.Box 5,820 05 Bratislava 25, www.vubleasing.sk IČO: 31318045 Tel: +421-248553611
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa. vložka č. 313/B IČ DPH: SK2020369626 Fax: +421-255423176
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Informácia o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy(ÍBNEHAU
Upozornenie
Tento dokument obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.
z. o poisťovníctve, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov,
možných výnosov a strát súvisiacich s poistným produktom. Dokument neobsahuje úplný rozsah práv a
povinností, ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy.
Informácie o poisťovateľovi a kontaktné údaje
Obchodné meno a právna forma poisťovateľa: Generáli Poisťovňa, äľsľ, ICO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, ÍC
DPH: SK2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B,
Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa a názov štátu, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa, ktorá
uzaviera poistnú zmluvu: Slovenská republika
Sídlo poisťovateľa a adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: Lamačská cesta
3/A, 841 04 Bratislava
Telefónne číslo: 0850 111 117(volania zo SR), +421 2 58576666 (volania zo zahraničia)
E-mailová adresa: generali.sk@generali.com
Webové sídlo: www.generali.sk

Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky

Názov poistného produktu: l Poistenie strojov, strojných zariadení a/alebo poistenie elektronických zariadení

Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 8
iasť, Hlava 15 v platnom znení, VPP PPST 14 (VPP PPST 14) a/alebo VPP PPEZ 14 (VPP PPEZ 14),

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, doložiek, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva, a to v závislosti
od druhu poisteného zariadenia, ako aj ustanoveniami príloh poistnej zmluvy a ďalšími ustanoveniami poistnej
zmluvy.
Popis poistného produktu
Poistenie sa vzťahuje na prípady poškodenia alebo zničenia poistených strojov a strojných zariadení (ďalej len
„poistená vec") akoukoľvek udalosťou, ktorá nastane nečakane a náhle, obmedzuje alebo vylučuje ich funkčnosť
a nie je zároveň v príslušných VPP vylúčená.
Poistenie sa uzaviera na dobu určitú zhodnú s dobou trvania zmluvy o financovaní poisteného zariadenia
uzavretej medzi VÚB Leasing, a.s. a poistníkom (ďalej len „zmluva o financovaní"), s poistným obdobím 12
mesiacov (poistný rok, technický rok).
Poistné riziká poistenia strojov sú uvedené v článku II. VPP PPST 14:
- akákoľvek udalosť, ktorá nastane nečakane a náhle a nie je vylúčená, najmä: chyba konštrukcie, vada materiálu,
výrobná vada poistenej veci, pretlak pary, plynu alebo kvapaliny či podtlak, nedostatok vody v kotle, nevyváženosť
alebo roztrhnutie odstredivou silou, pád alebo vniknutie cudzieho predmetu, skrat alebo iné pôsobenie
elektrického prúdu, zlyhanie meracích, regulačných alebo zabezpečovacích zariadení, neodborné
zaobchádzanie, nesprávna obsl uha, úmyselné poškodenie, nešikovnosť, nepozornosť, nedbalosť, víchrica,
mráz, plávajúci ľad.
Poistné riziká poistenia elektronických zariadení sú uvedené v článku II. VPP PPEZ 14:
- akákoľvek udalosť, ktorá nastane nečakane a náhle a nie je vylúčená, najmä: požiar, likvidácia požiaru, výbuch,
priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla, jeho časti alebo jeho nákladu, záplava, povodeň, plávajúci ľad,
víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy,
pád poistenej veci, náraz, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, neodborné zaobchádzanie, nesprávna
obsluha, úmyselné poškodenie, nešikovnosť, nepozornosť, nedbalosť, chyba konštrukcie, vada materiálu, výrobná
vada poistenej veci, skrat alebo iné pôsobenie elektrického prúdu.
Poistné plnenie predstavuje peňažné plnenie poskytnuté poisťovateľom v prípade, ak nastane poistná udalosť.
Spôsob určenia výšky poistného plnenia
Určenie výšky poistného plnenia závisí od poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve. Dohodnutá poistná
suma poistenej veci predstavuje najvyššiu hranicu poistného plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti.
V prípade poistenia strojov uhradí poisťovateľ v prípade poškodenia poistenej veci poistenému primerané
účelne vynaložené náklady na opravu poistenej veci, ktoré sú potrebné na uvedenie poškodenej veci do stavu
prevádzkyschopnosti v akom bola pred poistnou udalosťou, vrátane nákladov na rozobratie a zostavenie
poškodenej poistenej veci, nákladov na dopravu poškodenej poistenej veci do opravovne a z opravovne a colných
poplatkov. Od takto stanovených nákladov odpočíta poisťovateľ cenu zvyškov nahradzovaných častí poškodenej
poistenej veci.
Ak bola poistená vec zničená alebo stratená, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu
zodpovedajúcu časovej hodnote veci v dobe poistnej udalosti zníženú o hodnotu zvyškov celej poistenej veci.
Poisťovateľ uhradí poistenému aj primerané účelne vynaložené náklady demontáže zničenej poistenej veci.

Finančný sprostredkovateľ:
VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy l, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25, www.vubieasing.sk
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa, vložka č. 313/B

IČO: 31318045 Tel.:+421-248553611
IČ DPH: SK2020369626 Fax: +421-255423176
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(JEXERAIJ
V prípade poistenia elektronických zariadení vzniká poistenému právo, ak bola poistená vec poškodená a ak nie
e stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu primeraným účelne vynaloženým nákladom
na opravu poškodenej veci zníženú o hodnotu zvyškov nahradzovaných častí poškodenej poistenej veci.
Ak bola poistená vec zničená alebo stratená, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu
zodpovedajúcu primeraným účelne vynaloženým nákladom na znovuzriadenie veci zníženú o hodnotu zvyškov
;elej poistenej veci. Poisťovateľ uhradí poistenému aj primerané účelne vynaložené náklady demontáže zničenej

poistenej veci.
Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je
Doisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť
V prípade poistenia strojov nevzniká poisťovateľovi v prípade vzniku udalostí uvedených v článku III. VPP PPST
14 povinnosť poskytnúť poistné plnenie.
V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistenie sa nevzťahuje aj na iné škody ako škody uvedené v článku III.
VPP PPST 14.
Za podmienok uvedených v článku XI. ods. 9 až 12 VPP PPST 14 je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť.
V prípade poistenia elektronických zariadení nevzniká poisťovateľovi v prípade vzniku udalostí uvedených v
článku III. VPP PPEZ 14 povinnosť poskytnúť poistné plnenie.
V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistenie sa nevzťahuje aj na iné škody ako škody uvedené v článku II
VPP PPEZ 14.
Za podmienok uvedených v článku XI. ods. 9 až 14 VPP PPEZ 14 je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť
Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia
poistného
Výška poistného sa určí podľa sadzobníka poisťovateľa platného v deň uzavretia poistnej zmluvy a je uvedená v
poistnej zmluve.
Po dobu trvania zmluvy o financovaní je poistník povinný platiť poistné za poistenie zariadenia v jednotlivých
mesačných splátkach spolu so splátkou na účet VÚB Leasing, a.s., pričom zaplatenie na účet určený VÚB
Leasing, a.s. sa považuje za zaplatenie poistného poisťovateľovi. Poistné môže byť zaplatené bankovým
prevodom alebo vkladom na bankový účet VÚB Leasing, a.s. Splatnosť poistného je dojednaná v mesačných
splátkach.
Poisťovateľ oprávnil VÚB Leasing, a.s. po dobu trvania zmluvy o financovaní v mene poisťovateľa prijímať platby
poistného od poistníka, tieto vymáhať a uplatňovať ich zaplatenie.
Poistenie zanikne v zmysle § 801 Občianskeho zákonníka ak nebolo poistné za prvé poistné obdobie zaplatené
do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie tiež zanikne, ak poistné za ďalšie poistne obdobie nebolo
zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie.
Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi
spojené a spôsob sprístupňovania informácií o ich zmene
Poistený a poisťovateľ sa v prípade nezhody o výške plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia bude stanovená
tzv. expertným konaním. Každá strana hradí náklady svojho experta, náklady na činnosť experta s rozhodným
hlasom hradia strany rovnakým dielom.
Poisťovateľ má voči poistníkovi právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním
písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného.
Spôsoby zániku poistnej zmluvy
Na zánik poistenia sa vzťahujú ustanovenia § 800 a naši. Občianskeho zákonníka. Spôsoby zániku poistenia:
- uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
- výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov
pred jeho uplynutím,
- zánikom predmetu poistenia (napr. jeho likvidáciou, úplným zničením (totálna škoda), krádežou),
- zánikom oprávnenia poisteného na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov,
- zmenou v osobe vlastníka pŕedmltu poistenia, ak nie je v príslušných VPP uvedené inak,
- písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná
lehota je osemdenná a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne,
- písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. Výpovedná
lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne,
- nezaplatením poistného (§ 801 ods. 1 Občianskeho zákonníka),
- odstúpením od poistnej zmluvy (§ 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka),
- odmietnutím poistného plnenia (§ 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka)
- predčasným ukončením zmluvy o financovaní.

Finančný sprostredkovateľ:
VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy l, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25, www.vubleasing.sk IČO: 31318045 Tel.: +421-248553611
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa. vložka č. 313/B IČ DPH: SK2020369626 Fax: +421-255423176

VÚB Leasing jedenom skupiny ÍNTES4 @ SNSÍBOLO



GENERÁLI

Ďalšie výhody, ktoré môžu byť v poistnej zmluve dohodnuté
V prípade poistenia strojov sú uvedené v článku XI. ods. 3 a 6 VPP PPST 14 poisťovateľ nahradí náklady
demontáže zničenej poistenej veci, náklady na provizórnu opravu poistenej veci za podmienok uvedených v
článku XI ods. 3 a 6 VPP PPST 14.
V prípade poistenia elektronických zariadení sú uvedené v článku XI. ods. 3 a 4 VPP PPEZ 14: poisťovateľ
nahradí náklady demontáže zničenej poistenej veci, náklady na provizórnu opravu poistenej veci za podmienok
uvedených v článku XI ods. 3 a 4 VPP PPEZ 14.
Spôsob vybavovania sťažností
Sťažnosť môže byť podaná písomne (na adresu sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto
poisťovateľa), ústne, prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail), prostredníctvom webovej
stránky poisťovateľa alebo telefonicky. Ďalšie skutočnosti súvisiace s vybavovaním sťažností sú uvedené v článku
XVI. príslušných VPP.

Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré platia pre poistnú zmluvu
Táto poistná zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Daňové povinnosti, ktoré sa vzťahujú na poistnú zmluvu, vo všeobecnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon
o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov.
Informácia o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa
www.generali.sk

AGROPODNIKSlAMOZ$poUr.o.
Hlavná 480. ZehipHnska Teplica, 076 64
IČO: 36204447 (J) DIČ: 2020032003

Finančný sprostredkovateľ:
VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy L P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25, www.vubleasing.sk IČO: 31318045 Tel: +421-248553611
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa. vložka č. 313/B IČ DPH: SK2020369626 Fax: +421-255423176
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GINEBÄU
ZMLUVNÉ DOJEDNANIA POVINNÉHO ZMLUVNÉHO

POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ
PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA A

HAVARIJNÉHO POISTENIA MOTOROVÉHO VOZIDLA
(ďalej len „ZD VÚB Leasing")

Článok l
Úvodné ustanovenia

1. Tieto ZD VÚB Leasing 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,
a.s. /ďalej len Poisťovňa/ a spoločnosťou VÚB Leasing,
a.s. /ďalej len VÚB Leasing/účinných od 1.10.2011.

2. Pre účely poistenia a ZDVÚB Leasing vystupuje lízingový
nájomca/Klient/Dlžník/kupujúci ako poistený a zároveň
poistník. VÚB Leasing 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 Leasing 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 14
(ďalej len „OPP ASPK 14") 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 14 (ďalej len „OPP ASKK 14"),
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 Leasing, pričom

zaplatenie na ním určený účet sa považuje za
zaplatenie poistného Poisťovni.

3. Poisťovňa oprávnila VÚB Leasing 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 Leasing. Na základe tejto vinkulácie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí
poistné plnenie inej osobe ako VÚB Leasing len
s písomným súhlasom VÚB Leasing. Poisťovňa sa
zaväzuje informovať VÚB Leasing 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 Leasing. Vypovedanie poistnej zmluvy bez
písomného súhlasu VÚB Leasing je neplatné.

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

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 Leasing 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 Leasing a je špecifikované v návrhu poistnej
zmluvy.
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(JENERALI

Ďalšie výhody, ktoré môžu byť v poistnej zmluve dohodnuté
V prípade poistenia strojov sú uvedené v článku XI. ods. 3 a 6 VPP PPST 14 poisťovateľ nahradí náklady
demontáže zničenej poistenej veci, náklady na provizórnu opravu poistenej veci za podmienok uvedených v
článku XI ods. 3 a 6 VPP PPST 14.
V prípade poistenia elektronických zariadení sú uvedené v článku XI. ods. 3 a 4 VPP PPEZ 14: poisťovateľ
nahradí náklady demontáže zničenej poistenej veci, náklady na provizórnu opravu poistenej veci za podmienok
uvedených v článku XI ods. 3 a 4 VPP PPEZ 14.
Spôsob vybavovania sťažností
Sťažnosť môže byť podaná písomne (na adresu sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto
poisťovateľa), ústne, prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail), prostredníctvom webovej
stránky poisťovateľa alebo telefonicky. Ďalšie skutočnosti súvisiace s vybavovaním sťažností sú uvedené v článku
XVI. príslušných VPP.
Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré platia pre poistnú zmluvu
Táto poistná zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Daňové povinnosti, ktoré sa vzťahujú na poistnú zmluvu, vo všeobecnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon
o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov.
Informácia o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa
www.generali.sk

AGROPODNlKStAMOZspol.$r.O.
Hlavná 480. Zemplínska Teplka, 076 64
IČO: 36204447 ® DlC: 2020032003

Finančný sprostredkovateľ:
VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy l, P.O.Box 5,820 05 Bratislava 25, www.vubieasing.sk IČO: 31318045 Tel.: +421-248553611
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava i, oddiel Sa. vložka č. 313/B IČ DPH: SK2020369626 Fax: +421-255423176
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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA POVINNÉHO ZMLUVNÉHO
POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ

PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA A
HAVARIJNÉHO POISTENIA MOTOROVÉHO VOZIDLA

(ďalej len „ZD VÚB Leasing")

Článok l
Úvodné ustanovenia

1. Tieto ZD VÚB Leasing 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,
a,s. /ďalej len Poisťovňa/ a spoločnosťou VÚB Leasing,
a.s. /ďalej len VÚB Leasing/ účinných od 1.10.2011.

2. Pre účely poistenia a ZDVÚB Leasing vystupuje lízingový
nájomca/Klient/Dlžník/kupujúci ako poistený a zároveň
poistník. VÚB Leasing 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 Leasing 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 14
(ďalej len „OPP ASPK 14") 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 14 (ďalej len „OPP ASKK 14"),
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 Leasing, pričom

zaplatenie na ním určený účet sa považuje za
zaplatenie poistného Poisťovni.

3. Poisťovňa oprávnila VÚB Leasing 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 Leasing. Na základe tejto vinkulácie
Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí
poistné plnenie inej osobe ako VÚB Leasing len
s písomným súhlasom VÚB Leasing. Poisťovňa sa
zaväzuje informovať VÚB Leasing 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 Leasing. Vypovedanie poistnej zmluvy bez
písomného súhlasu VÚB Leasing je neplatné.

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

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 Leasing 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 Leasing a je špecifikované v návrhu poistnej
zmluvy.
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2. Poistenie motorového vozidla sa dojednáva na
poškodenie alebo zničenie motorového vozidla alebo
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 24.000 EUR - imobilizér, alebo mechanické
zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou
vozidla, alebo autoalarm.
- od 24.001 EUR do 84.000 EUR - kombináciou
minimálne dvoch z nasledujúcich zabezpečovacích
zariadení: imobilizér / autoalarm / mechanické
zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou
vozidla / satelitný vyhľadávací a monitorovací systém.
- od 84.001 EUR - kombináciou minimálne troch
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 byt' zabezpečené proti krádeži nasledovne:
Vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,51:
- 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 splatnou 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 14 pre asistenčné služby
KASKO KLASIK. Asistenčné služby sa vzťahujú iba na
vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5t.

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:
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a) Poistenie finančnej straty sa vzťahuje iba na nové vozidlá
(predvádzacie vozidlá sa nepovažujú za nové vozidlá),
nadobudnuté od autorizovaného predajcu danej značky v
SR.

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 písomne dohodnuté inak.

c) Podmienkou vzniku nároku oprávnenej osoby na poistné
plnenie v zmysle či, VL, 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 či. 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
leasingovej/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 leasingovej/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
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2. Poistenie motorového vozidla sa dojednáva na
poškodenie alebo zničenie motorového vozidla alebo
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 24.000 EUR - imobilizér, alebo mechanické
zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou
vozidla, alebo autoalarm.
- od 24.001 EUR do 84.000 EUR - kombináciou
minimálne dvoch z nasledujúcich zabezpečovacích
zariadení: imobilizér / autoalarm / mechanické
zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou
vozidla / satelitný vyhľadávací a monitorovací systém.
- od 84.001 EUR - kombináciou minimálne troch
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 byt' zabezpečené proti krádeži nasledovne:
Vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,51:
- 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 14 pre asistenčné služby
KASKO KLASIK. Asistenčné služby sa vzťahujú iba na
vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5t.

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:
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motorového vozidla uzavretej medzi spoločnosťou VUB
Leasing 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
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 či. IV bod 2 písm. a) a b) VPP PZP 13
(poistné krytie ŠTANDARD) je:
5.000.000,- EUR za škodu podľa ČI. II. bodu 2. písm. a)
a za náklady podľa článku II, bodu 3 VPP PZP 13 bez
ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
1.000.000,- EUR za škodu podľa ČI. 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 ČI. II. bodu 2. písm. a)
VPP PZP 13 bez ohľadu na počet zranených alebo
usmrtených,
6.000.000,- EUR za škodu podľa ČI. 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
14 pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5t (vrátane).

alebo poštou na adresu poisťovne. V hlásení je
potrebné vyplniť všetky požadované údaje, ako
identifikačné údaje spol. VUB Leasing 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
obdržaní a prekontrolovaní faktúry za opravu.

v PMoy dňa 10,:!?:J017

AGROPODNII
Hlavná 480,
IČO: 362044

VUB Leasing, a.s.
.. J\%nské nivy č 1

, Teplica, 076 64 82oSBratislava
DIC:202003200ÍPO: 31 318^gttČ: 2020369626

Podis poistníka podpis a p
splnomocnené^

Poisťovni

Článok VI.
Hlásenie poistnej udalosti

Poistnú udalosť je vždy potrebné nahlásiť telefonicky na
Kontakt centrum, č. 0850 111 117 (volania zo SR), 02/
5827 6666 (volania zo zahraničia). Následne je nutné
vyplniť písomné hlásenie o PU a doručiť ho do poisťovne
OSObne, alebo e-mailom registrácia.sk@qenerali.com
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VUB LEASING

NÁVRH poistnej zmluvy pre POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Získate!': 80030220
Číslo zmluvy: LZC/17/11044

Poistník
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
so sídlom: Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Košice l, oddiel Sro, vložka č, 12249/V
IČO: 36204447, IČ DPH: SK2Q200320Q3, DIČ: 2020032003
Telefón:.+421-566796337
za ktorú koná:

Vlastník predmetu poistenia
VÚB Leasing, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25,
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa, vložka č, 313/B
IČO: 31318045, IČ DPH: SK2Q2Q369626, DIČ: 2020369626
Poisťovateľ
Generáli Poisťovňa, a. s,, so sídlom Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa, vložka č. 1325/B
IČO: 35709332, IĎ DPH: SK2021000487, DIČ: 2021000487
Telefón: +421-850111117; +421-258576811, Fax: +421-258576100, Web: www.generali.sk

Finančný sprostredkovateľ
VÚB Leasing, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa, vložka č, 313/B
IČO: 31318045, IČ DPH: SK2020369626, DIČ: 2020369626
ktorý vykonáva činnosť samostatného finančného agenta zapísaného v registri NBS v sektore poistenia alebo
zaistenia s registračným číslom 151390.

Číslo poistnej zmluvy: 9050463398

Predmet poistenia
Továrenská značka: Traktor MF-8737 Dyna-VT EFFICIENT s príslušenstvom
VIŇ: VKKMY48GLHB268052
Rok výroby: 2017
Druh vozidla: Traktor (s EČV)
Použitie vozidla:

Limit poistného plnenia: 5 mil. Eur zdravie/1 mil.Eur majetok
Splátky poistného: mesačne
Začiatok poistenia: 20,12.2017 Koniec poistenia: doba neurčitá
Mesačné poistné: 3,41 EUR Ročné poistné: 40,95 EUR

Finančný sprostredkovateľ:
VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy l, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25, www.vubleasing.sk IČO: 3 i 318045 Tel.: +42 i-248553611
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava l oddiel Sa, vložka č. 313/B !Č DPH: SK2020369626 Fax: +421 -255423176

VÚB Leasing je členom skupiny INTES4 @ SNSB4OLQ



Vyhlasujem, že poistnú zmluvu uzatváram vo vlastnom mene a potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.
Svojim podpisom na tomto návrhu poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať
osobné údaje klientov (napr. poistníka a poisteného) - dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom
a účinnom znení. Beriem na vedomie, že podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane práv
dotknutej osoby, s ktorými som bol oboznámený, sú k dispozícií na webovej stránke poisťovateľa v sekcii
Informácie a v príslušných poistných podmienkach.

Pre toto poistenie platia Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PZP 13 (ďalej len "VPP PZP 13"), Osobitné poistné podmienky pre
asistenčné služby PZP KLASIK 14 (ďalej len „OPP ASPK 14") a Zmluvné dojednania povinného zmluvného
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia motorových
vozidiel (ďalej len "ZD"), ktoré tvoria súčasť tohto návrhu poistnej zmluvy.

Svojim podpisom na návrhu tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil s príslušnými VPP PZP 13,
OPP ASPK 14, ZD a Informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy / návrhu poistnej zmluvy a súhlasím s
ich zaslaním na mnou uvedenú funkčnú e-mailovú adresu:

D áno D nie

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

D nedošlo k škodovej udalosti za posledných 24 mesiacov, poisťovateľ priznáva zľavu (bonus) vo výške 5%
D došlo k výplate poist.plnenia za posledných 24 mesiacov, poisťovateľ uplatňuje prirážku (malus) vo výške 5%
D doba bezškodového priebehu v mesiacoch

w PreŠOV 20-12-2017 AGROPODNJKSUMOZspoUro.
v ' ana Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64

/--, IČO : 36204447 ® DIČ : 2020032003
Q04)

VÚB Leasing, a.s.
Mlynské nivy č.1
820 05 Bratislava

IČO: 31<5T8-6A5 DIČ: 2020369626
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VÚB Lealiíg, aX pc$pis poisíníka

Finančný sprostredkovateľ:
VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy \, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25, www.vubleasing.sk IČO: 31318045 Tel.: +421-2485536 í l
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa, vložka č. 313/B IČ DPH: SK2020369626 Fax: +421-255423176
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I -7
Príloha k zmluve o lízingu č. J;;.ľ:ľr

PODMIENKY POISTENIA
(hmotný investičný majetok - hnuteľný)

Predmet lízingu je poistený prostredníctvom poistnej
zmluvy číslo 952-00176-99 uzatvorenej medzi VÚB
Leasing, a.s. (ďalej len ,,VUBL„) a Generáli Poisťovňa,
a.s. (ďalej len „poisťovateľ"). Poistné plnenie je
vinkulované v prospech finančnej inštitúcie VUBL
uvedenej v zmluve o lízingu.

Predmetom poistenia podľa tejto zmluvy sú stroje,
technologické zariadenia a elektronika ďalej len
„technológie". Poisťovateľ poskytne poistné krytie pre
stroje a technologické zariadenia (aj mobilné) nie staršie
ako l rokov od dátumu výroby a nové elektronické
zariadenia, ktoré sú nepoškodené, prevádzkyschopné, a
sú využívané výhradne na podnikateľské účely na
dohodnutom mieste poistenia, pričom poistná čiastka
nepresiahne 199 163,50 €. Technológie s poistnou
čiastkou vyššou ako 199 163,50 € je možné poistiť len na
základe individuálneho písomného súhlasu poisťovateľa
pred zaradením do poistenia, pričom poistná sadzba
bude pre uvedené technológie stanovená individuálne.

Pre poistenie pre prípad nepredvídaného a náhleho
poškodenia alebo zničenia poistených technológii,
živelných škôd (vrátane škôd spôsobených vodou
z vodovodného zariadenia). krádeže. lúpeže.
vandalizmu. havárie, platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, Poistná zmluva (ďalej len „PZ"),
Všeobecné poistné podmienky poistenia strojov
a strojných zariadení (PPST 08), Doložka S0001 -
Poistenie škôd vzniknutých krádežou vlámaním alebo
lúpežným prepadnutím, Doložka S3110 - Poistenie so
zahrnutím živelných rizík, Doložka S3180 - Poistenie
ponorných čerpadiel alebo čerpadiel v hlbinných
studniach, Doložka S3310 - Ustanovenie o znížení
plnenia za opotrebovanie vinutia, Doložka S3320 -
Ustanovenie o znížení plnenia za opotrebovanie blokov,
hláv motorov alebo kompresorov, Doložka S9000 -
Poistenie automobilov so špeciálnou nadstavbou,
Doložka S9003 - Poistenie špeciálnych
poľnohospodárskych strojov, Všeobecné poistné
podmienky poistenia elektronických zariadení (PPEZ 08),
Doložka E0001 - Poistenie škôd vzniknutých krádežou
vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, Všeobecné
poistné podmienky pre havarijné poistenie motorových
vozidiel VPP HAV 08 (ďalej len „VPP HAV 08").

Poistenie pre prípad havárie mobilného stroja bez
prideleného evidenčného čísla sa dojednáva podľa VPP
HAV 08 pre nebezpečenstvá uvedené v Článku IV, bod
1, písm. a), pričom mobilný stroj je poistením krytý iba
počas presunu medzi miestom prevádzky, resp. sídlom
klienta a pracoviskom mobilného stroja.

Miestom poistenia:
- pre stacionárne technológie sú budovy, priestory alebo
pozemky označené ako sídlo klienta alebo miesto
prevádzky na území SR,
- pre mobilné technológie sú budovy, priestory alebo
pozemky označené ako sídlo klienta alebo miesto
prevádzky na území SR a budovy, priestory alebo
pozemky označené ako pracovisko predmetu poistenia
nachádzajúce sa na území SR, ktoré je určené na
základe oficiálnej objednávky alebo zmluvy.
- notebookv sú poistením kryté iba v budovách
a uzatvorených priestoroch označených ako sídlo klienta
alebo miesto prevádzky na území SR.
- pre traktory a pojazdné mobilné stroje je možné
dojednať rozšírenie jjzemnej platnosti za prirážku
k sadzbe: krajiny EU +Švajčiarsko -10%, Európa - 25 %.
V prípade, ak sa pri šetrení likvidácie poistných udalostí
zistí, že poškodenie alebo zničenie technológie vzniklo
na mieste, kde sa v danom čase poškodená technológia
podľa oficiálnych dokumentov klienta nemala nachádzať,
poisťovateľ má právo poistné plnenie zamietnuť.

Výluky z poistenia:
Pokiaľ poisťovateľ nedal pred zaradením do poistenia
písomný súhlas, poistenie sa nevzťahuje na:

- stroje pracujúce v podzemí,
- stroje pracujúce v tuneloch,
- mobilné telefóny,
- kardíostimulátory, prístroje pre ultrazvuk a endoskopy,
- vozidlá s evidenčným číslom okrem traktorov,
- lode, plavidlá,
- lietadlá, zariadenia na lietanie akéhokoľvek druhu.

Výpočet poistného - Ročné poistné sa stanovuje na
každý predmet poistenia samostatne a to ako súčin
poistnej čiastky predmetu lízingu a príslušnej poistnej
sadzby:
Poistná čiastka je nová hodnota, t.j. fakturovaná cena
predmetu lízingu s DPH bez zliav vrátane príslušenstva
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a predstavuje náklady na zaobstaranie novej poistenej
veci ku dňu poistenia, vrátane nákladov na dopravu
(okrem leteckej dopravy), clo a montáž (bez zliav z ceny,
ako je nákupná zľava, zľava za množstvo a pod.).
Podkladom pre stanovenie novej hodnoty staršej
technológie môže byť:

- faktúra od prvého užívateľa technológie, ku ktorej sú
pripočítané všetky prípadné zľavy, len ak nie je staršia
ako 1 rok

- cenník výrobcu, resp. dovozcu na Slovensko nie však
starší ako 1 rok,
- východisková hodnota zo znaleckého posudku nie však
staršieho ako 1 rok.
Spoluúčasť
Poistenie je možné dojednať s nasledovnými
spoluúčasťami: stacionárne stroje a elektronika so
spoluúčasťou 165,- Eur a 330,- Eur
Mobilné stroje, mobilná elektronika, traktor s ECV,
nákladné automobily so špeciálnou nadstavbou so
spoluúčasťou 5% min. 150,- EUR a 5% min. 300,- EUR.
Začiatok a koniec poistenia - Doba poistenia
jednotlivých predmetov poistenia je daná dobou platnosti
zmluvy o lízingu. Začiatok poistného krytia pre jednotlivé
technológie vstupujúce do poistenia je totožný
s dátumom ich prevzatia klientom podľa preberacieho
protokolu a koniec poistného krytia je totožný s dátumom
ukončenia zmluvy o lízingu.
ZABEZPEČENIE PREDMETU LÍZINGU
Klient je povinný zabezpečiť "v mieste poistenia
primeranú ochranu predmetu poistenia pred jeho
odcudzením, a to v nasledovnom rozsahu v závislosti od
poistnej čiastky predmetu lízingu:

a) Poistná čiastka do 16.596,96 EUR
Technológie sú uložené v priestore, ktorého dvere sú
vybavené bezpečnostným uzamykacím systémom a
zároveň sú vybavené buď prídavným bezpečnostným
zámkom alebo dverovou závorou uzamknutou
bezpečnostným zámkom. Okná alebo výklady
uzamknutého priestoru, ak sú ich dolné časti umiestnené
nižšie ako 3 metre nad okolitým terénom alebo nad
priliehajúcimi a ľahko prístupnými konštrukciami, sú
zabezpečené funkčným bezpečnostným zasklením alebo
funkčnou mrežou alebo uzamykateľnou roletou.

b) Poistná čiastka od 16.596,99EUR do 33.193,92 EUR
Technológie sú uložené v priestore zabezpečenom podľa
písm. a) a funkčnou elektronickou zabezpečovacou
signalizáciou so snímačmi na zasklenú plochu,

kontaktnými a priestorovými snímačmi s lokálnym
zvodom signálu.
c) Poistná čiastka od 33.193,95 EUR
Technológie sú uložené v priestore zabezpečenom podľa
písm. a) a funkčnou elektronickou zabezpečovacou
signalizáciou so snímačmi na zasklenú plochu,
kontaktnými a priestorovými snímačmi a signál je
zvedený na pult centralizovanej ochrany, alebo
zabezpečenie podľa písm. a) a trvalé strážené
ozbrojenou strážnou službou.

Technológie, ktoré nemožno pre ich značnú hmotnosť,
objem alebo z prevádzkových dôvodov umiestniť do
uzamknutého priestoru (mobilné stroje, stavebné stroje,
stroje pracujúce v exteriéri a pod.) a preto sú umiestnené
na voľnom priestranstve, musia byť zabezpečené proti
odcudzeniu v závislosti od poistnej čiastky nasledovne:
a) Poistná čiastka do 33.193,92 EUR
Technológie musia byť uložené na priestranstve, ktoré je
zabezpečené funkčným oplotením bez možnosti voľného
vstupu, pričom vstupné dvere musia byť uzamknuté,

b) Poistná čiastka od 33.193,95 EUR
Technológie musia byť zabezpečené v zmysle bodu a)
a v mimopracovnej dobe strážené funkčnou, minimálne
jednočlennou ozbrojenou strážnou službou alebo
strážnou službou sprevádzanou služobným psom.

Z poistenia elektronických zariadení v prípade
odcudzenia vzniká nárok na poistné plnenie, v zmysle
ustanovení Doložky E0001.

Ak v čase vzniku poistnej udalosti nebude predmet
poistenia zabezpečený podľa vyššie uvedených pokynov,
nevzniká nárok na poistné plnenie !

Hlásenie a likvidácia poistných udalostí
V prípade vzniku poistnej udalosti je klient povinný
poistnú udalosť nahlásiť poisťovateľovi bez zbytočného
odkladu a spolupracovať pri jej doriešení. Oznámenie
o poistnej udalosti je klient povinný vykonať písomnou
formou podľa_postupu hlásenia a likvidácie poistných
udalostí, ktorý prevzal spolu s poistnými podmienkami.
Poistné plnenie - V prípade vzniku poistnej udalosti
prináleží poistné plnenie VUBL. Poisťovateľ sa zaväzuje
v prípade poistnej udalosti vyplatiť poistné plnenie, resp.
zálohu na poistné plnenie klientovi len na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu VUBL.

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 § 451
občianskeho zákonníka t.j. „bezdôvodnému obohateniu



poisteného" a aby bola poisťovňou uhradená škoda,
ktorá poistenému na DPH skutočne vznikla. Poistné
plnenie sa vypočíta v zmysle príslušných VPP.

Opravu technológie je možné vykonať iba v
servisoch danej značky alebo podľa pokynov
poisfovateľa. Príslušné pokyny je poisťovateľ povinný
jednoznačne oznámiť klienovi pri obhliadke poškodenej
technológie formou písomného zápisu.

V prípade totálnej škody (krádež celej technológie
alebo jej úplné zničenie), kedy vznikol nárok na poistné
plnenie, patrí poisťovateľovi v zmysle 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.

Klient svojim podpisom v súlade so zákonným
ustanovením súhlasne potvrdzuje možnosť
spracovania svojich osobných údajov pre potreby
poistenia v súlade s nasledovným textom:

„Ja, klient VUBL, súhlasím s tým, aby moje osobné
údaje boli spracúvané prevádzkovateľom Generáli
Poisťovňa, a.s., prípadne jeho zmluvnými partnermi na
účely vykonávania poisťovacej činnosti a ďalších činností
vymedzených zákonom č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve
ako osobné údaje nevyhnutné na účely uzatvorenia a
správy poistenia predmetu lízingu, vrátane sprístupnenia
osobných údajov tretím osobám v súvislosti so správou
poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaisťovacím
spoločnostiam na výkon zaisťovacej činnosti za
podmienok podľa §23 zákona" č.428/2002 Z.z.,
a vykonávanie marketingovej činnosti priamo
prevádzkovateľom Generáli Poisťovňa, a.s. a jeho
zmluvnými partnermi v súvislosti s poisťovacou
činnosťou, a to po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie
práv a povinností vyplývajúcu zo všeobecne záväzných
právnych predpisov. Vyhlasujem, že som bol v súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov poučený o svojich
právach a o povinnostiach prevádzkovateľa Generáli
Poisťovňa, a.s., najmä o jeho práve prístupu k osobným
údajom a zodpovednosti za ich porušenie. Som si
vedomý, že som oprávnený vyššie uvedený súhlas
odvolať s tým, že jeho účinky nastanú okamihom

AGROi
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vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej
zmluvy. Ďalej súhlasím s poskytnutím, sprístupnením a
cezhraničným tokom týchto osobných údajov na vyššie
uvedené účely zaisťovniam a ďalším zmluvným
partnerom poisťovne, najmä maklérskej spoločnosti VÚB
poisťovací maklér s.r.o. a iným oprávneným subjektom, a
to i mimo územia Slovenskej republiky. Krajinou
cezhraničného toku je ČR a iné štáty v súvislosti s
uplatnením práv a povinností vyplývajúcich z poistného
vzťahu. Klient berie na vedomie, že je oprávnený tento
súhlas kedykoľvek odvolať s tým, že jeho účinky nastanú
okamihom vysporiadania všetkých záväzkov
vyplývajúcich z poistnej zmluvy".

Klient svojim podpisom potvrdzuje, že prevzal a súhlasí
so Všeobecnými poistnými podmienkami a doložkami,
ktoré sa viažu k danému predmetu - technológie:

- stacionárne t.: PPST 08, doložky S0001, S3110, S3180,
83310,83320.
-stacionárne, elektronické t.: PPEZ08, doložka E0001.
- mobilné t.: PPST 08, VPP HAV 08, doložky S0001,
S3110, S3180, S3310, S3320, S9000, S9003.
- mobilné elektronické t: PPEZ 08, VPP HAV 08, doložka
E0001.
- traktory s EČ: PPST 08, VPP HAV 08, doložky S0001,
S3110, S3180, S3310, S3320, S9000, S9003.
- Postup hlásenia a likvidácia poistných udalosti
predmetu lízingu (stroje, technologické zariadenia
a elektronika ďalej len „technológie") poisteného podľa
poistnej zmluvy č.952-00176-99 uzatvorenej medzi VÚB
Leasing, a.s. a Generáli Poisťovňa, a.s.

Zároveň sa kliet zaväzuje akceptovať prípadné zmeny
podmienok poistenia, plniť ustanovenia tejto prílohy, ako i
podmienky PZ vrátane VPP viažucich sa k predmetu
lízingu, ktorým v plnej miere porozumel, čo potvrdzuje
svojim podpisom.

Klient svojim podpisom potvrdzuje, že mu boli písomne
poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č.
8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

©
VÚB Leasing, a.s.
Mlynské nivy č.1

820 05 Bratislava
318 045 PIČ: 2020369626
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! GENERÁLI
i SLOVENSKO

Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy

Informácie o poisťovatefovi

Obchodné meno a právna forma: Generáli Slovensko poisťovňa, a.s.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika
Sídlo poisťovateľa a identifikačné údaje: Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v Talianskom zozname
skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.

Charakteristika poistnej zmtuvy

Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu
byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt):

Poistenie prenosných strojov a strojných
zariadení

Identifikátor poistenia

Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 8 časť, Hlava 15 v platnom znení, Všeobecných
poistných podmienok poistenia strojová strojných zariadení PPST 08, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, zmluvných dojednaní a doložiek,
na ktoré sa poistná zmluva odvoláva, príloh poistnej zmluvy a ďalšími ustanoveniami poistnej zmluvy.
Poistné riziká

iú uvedené v článku II. Všeobecných poistných podmienok poistenia strojová strojných zariadení PPST 08 (ďalej len "VPP PPST 08"):
akákoľvek udalosť, ktorá nastane nečakane a náhle a nieje vylúčená, najmä: chyba konštrukcie, vada materiálu, výrobná vada poistenej veci, pretlak pary, plynu

alebo kvapaliny či podtlak, nedostatok vody v kotle, nevyváženosť alebo roztrhnutie odstredivou silou, pád alebo vniknutie cudzieho predmetu, skrat alebo iné
pôsobenie elektrického prúdu, zlyhanie meracích, regulačných alebo zabezpečovacích zariadení, neodborné zaobchádzanie, nesprávna obsluha, úmyselné
Doškodenie, nešikovnosť, nepozornosť, nedbalosť, víchrica, mráz, plávajúci ľad,

a
v Doložkách S0001-Poistenie odcudzenia, S3110-Poistenie so zhrnutím živelných rizík, S9000-Poistenie automobilov so špeciálnou nadstavbou:
- krádež vlámaním, lúpežné prepadnutie, požiar, výbuch, priamy úder blesku, likvidácia požiaru alebo likvidácia jeho následku, náraz alebo pád lietadla s
posádkou, jeho časti alebo jeho nákladu, záplava, povodeň, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny, pokles pôdy.
Všeobecná charakteristika poistného plnenia
V prípade vzniku poistnej udalosti poskytne poisťovateľ poistné plnenie v rozsahu podľa článku XI. VPP PPST 08, v rozsahu podľa článku IV ods. 11 a článku V
Zmluvných dojednaní pre poistenie strojov, technologických zariadení a elektroniky (ďalej len "ZD") a v rozsahu podľa Doložiek S0001-Poistenie odcudzenia,
S3310-Ustanovenie o znížení plnenia za opotrebovanie vinutia, S3320-Ustanovenie o znížení plnenia za opotrebovanie blokov, hláv motorov alebo kompresorová
S9003-Poistenie špeciálnych poľnohospodárskych strojov.

Ďalšie výhody, ktoré môžu byť a/alebo budú poistnou zmluvou dojednané
Sú uvedené v článku XI. ods. 3 a 6 VPP PPST 08:
poisťovateľ nahradí náklady demontáže zničenej poistenej veci, náklady na provizórnu opravu poistenej veci za podmienok uvedených v článku XI ods. 3 a 6 VPP
PPST 08.

Výluky z poistenia a iné obmedzenia poistného plnenia
'odmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie alebo je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť sú uvedené v článku III.

VPP PPST 08, v článku XI. ods. 9 až 12 VPP PPST 08, v článku IV ods. 8 ZD a v Doložkách S0001-Poistenie odcudzenia, S3180-Poistenie ponorných čerpadiel
alebo čerpadiel v hlbinných studniach, S9000-Poistenie automobilov so špeciálnou nadstavbou.

Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného
V prípade zániku poistnej zmluvy, zaniká nárok na plnenie z poistenia. Ak poistenie zanikne nezaplatením poistného, poisťovateľ má právo na poistné za dobu do
zániku poistenia, t.j. vzniká pohľadávka, ktorú je poistník povinný zaplatiť. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poisťovateľovi
poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.

Spoplatnené doplnkové administratívne služby
Poistený a poisťovateľ sa v prípade nezhody o výške plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia bude stanovená tzv. expertným konaním. Každá strana hradí
náklady svojho experta, náklady na činnosť experta s rozhodným hlasom hradia strany rovnakým dielom,

'oisťovateľ má voči poistníkovi právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného.

Podmienky odstúpenia a vypovedania poistnej zmluvy
Pri vedomom porušení povinností uvedených v ustanoveniach § 793 Občianskeho zákonníka môže poisťovateľ od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a
úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil; inak právo
zaniká. Poistenie zaniká aj výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím.
Poistenie zaniká aj písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť
dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne.
Poistenie zaniká aj písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína
plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne.
Poistník môže poistnú zmluvu počas trvania zmluvy o financovaní vypovedať iba s predchádzajúcim písomným súhlasom leasingovej spoločnosti.
Vypovedanie poistnej zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu leasingovej spoločnosti je neplatné.

Spôsob vybavovania 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.

Sprístupňovanie informácií
Ďalšie informácie sú dostupné na www.generali.sk, resp. telefonicky na Kontakt centre 0850 111 117 (volania zo SR), +421 2 58276666 (volania zo zahraničia), e
mailom na gsl@gsl.sk alebo osobne na našich predajných miestach.

Všetky informácie uvedené v tomto formulári 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. Poistník podpisom tohto formulára potvrdzuje, že mu pred uzavretím poistnej
zmluvy boli poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

Upozornenie poistní ká

Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práva povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné
povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.
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