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KoMUNÁLNA ú

PotsŤovŇA p
VIENNA INSURANCE GROUP

ŠteÍánikova 17, 8ĺ1 05 Bratislava
lCO:31 595 545, DIC:2021097089, lC DPH: SK7O2O()OO746
spoločnosÍje č|enom skupiny ĺegistĺovanej pÍe 0PH' zapĺsná v 0bchodnom Íe!istń
okÍesného súdu Bratisĺava I' oddiel: sa, vloŽka č. 3345/B (ďalei len ,,poisíovater")

A. Poistník
Priezvisko /
Názov Íirmy

Meno

Ulica

0bec

Štatutárny
orgán

swrFT (Brc)

B. Ulastnĺlĺ (vyplňte vtedy, keď je odlišný od poistnĺka)

Priezvisko /
Názov Íirmy

Ulica

0bec

C. 0ľžite!' (Vyplňte Vtedy' ked' je odliŠný od poistníka)

Priezvisko /
Názov Íirmy

Ulica

0bec

D. Uozldlo Sérĺa a č. TP /
č. osvedč' o evidencii

Továr.

značka

VlN / č. karosérie /
č' podvozka

Farba

E. Poistné krľtie

GARANT PLUS m iJillľ!ľ. n,*,.

Škody na zdravĺ a pri úmrlí 5 000 000 EUR

Škody na maielku a ušlom zisku l 000 000 EUR

L

.T
PolsTNÁ zMtuVA

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla

ililtililill!lltililt!]t

číslo poistnej zmluvy

získatel'ské číslo sprostredkovatela

1040 205037

1040 2tj5Ü37
.ó lĺf

?BEć H/tű',ĺl i ĺĺľlt/
Titul l I lnoonečíĺolffilco0l0l3l0lłl?lłl .ĺl

ĺŁ,Ż"BtrTĺM ał/oz /{/ PSC ?t0t0thZ
Ltl,ĺ ĺ 4 ľpl,/

E-mail

Císlo poistnej

zmluvy

IBAN
(císlo účtu)

! noone číĺo / ! lco Titul

Meno

0rientačné
PSC

TeleÍón

f] noon. eĺslo / E lco Titul

Meno

I I ttt I I I

0rientačné
číslo

Mobilný
teleÍón

0rientačné
číslo

Výkon
motora

Miesta na
sedenie

s limitom
poistného krytia

5 000 000 EUR

číslo

PSC

łr 0# r33 Špz
Ev. č. /

LO Tvp

'l l0 l1 ĺ 1 lYlLl 6l 0l 0ljl Ll 1 l

TeleÍón

výľoby ł,ü/y vozidla

lEIa? ,ľľ'liĐh ľx

DruhRok

KW

0bjem
valcov

Celková
hmotnosť

cm3

EUROGARANT
PLUS LJ

Škody na zdraľĺ a pri tĺmrlĺ

?eo kg

Pripoistenie rozšírených asistenčných služieb
(RAS)

t] ŠprclÁl łus F' Bez pripoistenia- rozsrrenycn

Skodľ na maielku a ušlom zisku 2 000 000 EUR

ril

112

0PT|MUM PLUS :iJ;]ľľ''ý'n

J



F .T

Začiatok
poistenia dňa

t lloba platnostl polstonla

ülíl/ll|Ąc|!ě

ł ł6'rr^

0d (hod:min)

G. Platenle polstného, poIstné

Poistná
trieda

SA'l SA2 SA3 SB1 SB2aSB2bSB3aSB3b SB4 SC SD SE SF SG'l

!tr!!!!!!D!!!!!
60*

Tllavaza
spôsob platby

Bočné / Jedno_

razové poistné

ProduktovépĺlráŽky|zl'avy R! M! Nn s! zn

,0 Ú
Koniec
poistenia dňa

Poistenie na dobu
neurčitú W

platenia 71 Príkaz ie f----l :_l__--' L_] k úhrade LJ Jeonorazove ! ualus KOMBI

0bchodná
zllava

* Pripoistenie
RAS

sJ1 SJz SK1 SKz SL't1 SL12 SLz

!!!!!!tr
ffi ročne ! štvrt'ročne

! polročne ! jednorazovo

lnázl|aua

sG2 SH St

!m!
Forma F íľá::ĺ:ĺ- Poistné ffi nezne ffiBonus Bonus /ĺľo

KoeÍ.

bonusu

EUR

Tllavazaviac
poistení

- SPOLU Ročné / Jed-
norazové poistné ł ĺu EUR łłł6EUB

Splátka
poistného

Peňažný Ústaľ polstbľateI'a:
SLSĘ a.s' = IBAN: sK28 0900 0000 0001 7819 5386, SW|FT (BlC): GlBÄsKB)( Variabilný symbol = ě. náľrhu poislneizmluľy
Tatra banka, a's. = IBAN:sK60 ll00 0000 0026 23225520, SW|FT (BlC):TATRsl$)( Konštantný symbol = 3568
Pľima banka Slovensko, a.s' = IBAN: sK87 5600 0000 0012 0022 2008, SW|FT (BlC): l(ol'lAsKzx
Poistné je beŽné alebo jednorazové a je splatné prvého dňa poistného obdobia, ktorého začiatok sa zhoduje s dňom začiatku poistenia. Ak bolo dojednané
platenie beŽného poistného v polročných alebo Štvľťročných splátkach, následná polročná alebo šfurt'ročná splátka poistného je splatná v deň po uplynutí
technického polroka alebo štvrt'roka od dňa zhodného s dňom začĺatku poistenia, alebo v deň nasledujúci po poslednom dni obdobia, za ktoié bola
uhradená predchádzajúca splátka.

% % % %

tl. Dalšle Üstanoľenla

Poistníkpodpisompoistnejzmluvydáva súhlas naspracovan|eosobnýchúdajovvinÍormačnomsystémepoisťovatelänaúčelypriamehomarketingu
poisťovatelä (najmä inĺormácieo novinkách, akciách a zlavách, ako ajo.sút'aŽiach, poistných produktoch, poskytovaných onlińe sluŽbách a pod') ňo
dobu trvania poistného vzťahu: D Áruo / ffi rule . Poistbvatel' inÍormuje poistníka, Že leho o'souńe údaje spracÚvď podla S 10 zákona č,. 12212013 Z. z'
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov (dalej len ,,zákon ć. 122t2o13 Z' z!') v spojení s $ 78 zákona č,. 39ĺ2015 Z. z.
o poistbvníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dblej len ,,zákon č, 39ĺ2015 Z. z'"). Poistník dáva poistbvatelbvi súhlas, aby po dobu nevyh-
nutnúnazabezpečenievýkonuprávapovinností,vyplývajúcichztejtopoistnejzmluvyjehoosobnéúdajevrozsahupodlaS78zákonáč.39t2015Z.z.
poskytoval, sprístupňoval a cezhranične prenášal právnickým osobám podnikajúcim v poisťovníctve, právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim
služby Íinančného sprostredkovania a Íinančného poradenstva podlä osobitného predpisu' Poĺstník prehlasuje' Že mu boli vopred poskytnuie ĺoaje
v zmysle S 15 zákona č.12212013Z.z'abol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach uvedených v S 28 zákona č' 12212B1gZ.z'Záĺoveřlbene
na vedomie, že text poučenia je moŽné nájsť aj na webovej stránke poistbvatelä. Poistník prehlasuje, že poistenie vyplývajÚce z tejto poistnej zmluvy
nemá uzavreté s iným poisťovatel'om. V prípade, Že by tak v budúcnosti vykonal, bezodkladne to oznámi poistbvatel'ovi' Poistník prehlasuje, Že údaje
uvedené v tejto poĺstnej zmluve sú správne a pravdivé azaväzu1e sa kaŽdú zmenu bezodkladne oznámĺť písomne poisťovatel'ovi. Poistník podpisom poist
nej zmluvy prehĺasuje, Že bol s dostatočným časouýmpredstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, so
Všeobecnými poistnými podmienkami pľe poistenie zodpovednostĺ za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (technický rok) č. 705_9 (db|ej
len ,,VPP 705_9")' ktoré tvoria neoddelitel'nú sÚčasťpoistnej zmluvy, s dôleŽitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom
Formulára o dôleŽiých podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy (dhlej len ,,Formulár") a tieŽ pľehlasuje, Že VPP 705-9 a Foľmulár prevzal
v písomnej podobe, alebo ! Že VPP 705-9 a Formulár neprevzal v písomnej podobe, ale mu bolĺ na základe jeho žiadosti zaslané e-mailom.

Uzavľetá v dňa &lłl/l/lÄĄ/lł
DrŽitel' poisteného motorového vozidla
prostredníctvom poistníka čestne prehlasuje,
Že počas predchádzajÚcĺch 36 mesiacov
spÔsobil ako vodič akéhokol'vek MV uvedený

-a {," Ż'l''ŕ1 '

Podpis zástup rffM^rr,'u počet rozhodných udalostí, ktoré
zavinil alebo spoluzavinil:
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