V prípade, že potenciálny klient má záujem o kúpu produktu / produktov a je už v čase odovzdávania
predzmluvnej dokumentácie aj známe číslo návrhu poistnej zmluvy je potrebné toto číslo návrhu
uviesť tu:

ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ

účinnosť: 10.01.2021

✘ DOKUMENTU S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI
DOKUMENTU O DÔLEŽITÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENKACH UZATVÁRANEJ POISTNEJ ZMLUVY
INFORMAČNÉHO DOKUMENTU O POISTNOM PRODUKTE
Spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05
Bratislava, IČO 031 595 545 (ďalej len „poisťovňa“) informuje potenciálneho klienta
(identifikácia menom a priezviskom), že má záujem kúpiť
produkt, ku ktorému mu v zmysle osobitného predpisu1 má byť poskytnutý dokument s kľúčovými
informáciami (ďalej len „KID“). Potenciálny klient má záujem kúpiť (uvažuje nad ich kúpou) nasledovné
produkty, ku ktorým má byť poskytnutý KID:
Provital Junior

✘ Provital Invest

Kontiinvest - náhrada
Projekt Istota (zhodnotenie 0,30 % p.a.)
Projekt Istota (zhodnotenie 0,60 % p.a.)
OPU MAX

číslo KID: 6281_20210101
číslo KID: 6063_20210101
číslo KID: 5074_20210101
číslo KID: 6175_0,3_20210101
číslo KID: 6175_0,6_20210101
číslo KID: 4165_20210101

Potenciálny klient si vybral nasledovnú formu poskytnutia KID:
✘ tlačená na papieri, pričom svojím podpisom nižšie potvrdzuje jeho prevzatie
elektronická prostredníctvom webovej stránky
V prípade, ak si potenciálny klient ako formu poskytnutia zvolil webovú stránku, poisťovňa informuje klienta,
že KID je prístupný na webovej stránke www.kpas.sk v sekcii „Predzmluvná dokumentácia“ (kde potenciálny
klient nájde všetky časové verzie KID a to zadaním názvu produktu (podľa toho, ktoré z vyššie uvedených
produktov má záujem kúpiť resp. uvažuje nad ich kúpou) a dátumu podpisu tohto záznamu v časti „povinné
dokumenty“. Potenciálny klient nespochybniteľne prehlasuje, že má prístup k internetu a že túto formu
poskytnutia považuje za vhodnú a dostatočnú a ako dôkaz poskytuje svoju e-mailovú adresu:

Potenciálny klient je kedykoľvek oprávnený požiadať poisťovňu o bezplatné poskytnutie papierovej kópie KID.

Poisťovňa informuje potenciálneho klienta, že KID podlieha pravidelnej revízii, pričom v prípade, ak dôjde k
jeho revidovaniu, tak revidované znenie bude zverejnené na www.kpas.sk v sekcii „Predzmluvná
dokumentácia“.

1

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EU) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými
informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP)

Potenciálny klient prehlasuje, že bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy
písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom
dokumentu podľa osobitných právnych predpisov a že tento dokument prevzal. Názov tohto dokumentu je:
Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy (ďalej len „Dokument“):
Provital Partner
číslo Dokumentu: 6372_20200630
Pieta
číslo Dokumentu: 6308_20200630
číslo Dokumentu: 6041_20210110
Provital Štart 1

Informačný dokument o poistnom produkte (ďalej len „IPID“):
Individuálne úrazové poistenie
číslo IPID: 4020_20200630
Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom číslo IPID: 4022_20200630
číslo IPID: 4801_20200630
K - Škole
číslo IPID: 4802_20200630
Skupinové úrazové poistenie (SKP)

V

dňa 01.01.0001

Potenciálny klient

UPOZORNENIE PRE POTENCIÁLNEHO KLIENTA A FINANČNÉHO SPROSTREDKOVATEĽA

Potenciálny klient má právo, aby KID dokument vytvorený podľa osobitných právnych predpisov obsahujúci
dôležité zmluvné podmienky obdržal s dostatočným časovým predstihom pred tým, než bude viazaný
akoukoľvek zmluvou alebo ponukou. Vzhľadom na zložitosť produktu, ktorý má potenciálny klient v záujme si
kúpiť (uzavrieť poistnú zmluvu) je dostatočným časovým predstihom najmenej jeden deň pred uzatvorením
poistnej zmluvy. Poisťovňa upozorňuje potenciálneho klienta, že v prípade, ak aj napriek vyššie uvedenému
upozorneniu prevezme predmetné dokumenty v deň uzatvorenia poistnej zmluvy, poisťovňa mu nezodpovedá
za akékoľvek škody spôsobené uvedeným konaním. Uvedené konanie nemá žiaden vplyv na platnosť poistnej
zmluvy!

