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PolsŤovŇA F
POISTNA ZMLUVA

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla

ililtilililillltIilil]t
VIENNA INSURANCE GROUP

ŠteÍánikova 17, 811 05 BÍatislava
lco: gĺ sgs 545, Dlc:2021o970B9, lČ opH: sK702o0o0746
spoločnosíje čIenom skupiny íegislrovanej pÍe DPH' zapĺ$ná v obchodnom regisłri
okíesného súdu Bĺalislava l, oddiel: sa' vloŽka č' 3345/8 (ďalej len 

'poisťovateľ')

číslo poistnej zmluvy

získatel'ské číslo sprostredkovatelä

'ĺ040 205038

1040 2Ü5U38

Ulica

0i3Ec HlL7,l1tĺ+t/c t/

Titul l l lnooneeĺsto/ffilČo 0l0l3l 0lłŕlłlľl
iUlrT/ /v' 0 lÚR /ť/ psČ ? úlClłi

0bec ĺYlt0lli t/t) /
Statutárny
orgán

Císlo poistnej

zmluvy

swlFT (Brc) IBAN
(číslo účtu)

B. Ľlastniľ (vyplňte vtedy, keď ie odliŠný od po|stníka) I noone eĺĺo / ! lco Titul

Priezvisko /
Názov Íiĺmy

Ulica
0rientačné
číslo

TeleÍón

PSC

0bec

G. llržitel' (vyplňte Vłedy, ked'je odlišný od poistníka) ! noono eĺĺo / ! lco Titul

Priezvisko /
Názov Íirmy

A. Poistník
Priezvisko /
Názov Íirmy

Meno

Ulica

0bec

D. ľozlülo Sérĺa a č. TP /
č. osvedč. o evidencii

Továr.

značka

VlN / č. karosérie /
č. podvozka

Farba

E. Poistné kľľtie

GARANT PLUS F iJillľ?ľ. n,*',

Škody na zdraľí a pri úmrlí 5 000 000 EUR

Škody na maielku a ušlom zisku l 000 000 EUR

0rientačné
číslo

Mobilný
teleÍón

E-mail

0rientačné
čísĺo

Výkon
motora

Miesta na

sedenie

s limitom
poistného krýia

5 000 000 EUB

Meno

Meno

PsČ

0bjem
valcov

Celková
hmotnosť

n ŠprclÁl plus ń
n oPTTMUM PLUs

Pripoistenie rozšírených asistenčných sluŽieb
(RAS)
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TeleÍon

tv /3 /LLTł / ,'t'c / 5ą rr p/y
vozidla T/ąEv. č. /

Špz
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tĺýroby
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EUROGARANT
PLUS

4 , 3ĺ?0 r,

Bez pripoistenia

rozšírených
asistenčných
sluŽieb

Škodľ na zdraľí a pri Úmrlí

Skodľ na maietku a ušlom zisku 2 000 000 EllR

J

I

4

L 112



F T
ľ. lloba platnosll polstenla

'ŕľĹTi: oo^ W 0d (hod:min)

G. Platenle polstného, polstné

SA1 SA2 SA3 SB1 SB2aSB2b
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Koniec
poistenia dňa

Prod u ktové pr lr áŽky l zl| avy

SBSaSB3b SB4 SC SD SE SF SG1
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Poistenie na dobu
neurčitú B

Forma
platenia

ZloŽenka ĺ
Vklad.lístok
Príkaz
k úhrade

Bonus

KOMBI

60*

R

sG2

KoeÍ.

bonusu

!
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N
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Zllauaza
spôsob platby

Ročné / Jedno_

razové poistné ą EUR

0bchodná
zllava

* Pripoistenie

RAS EUR

Zl'avazaviac
poistení

- SPOLU Ročné / Jed-
norazové poistné

Poistné tuezno taonu,je f] ;ednoľazové ! Mdus

p ročne ! štvrt'roene

! polročne ! jednorazovo

lnázl|ava

Splátka
poistného

PeňažnÍ ústaľ polsl'oľatelh:
SLSĘ a.s. = IBAN: sK28 0900 0000 0001 78lg 5386, SW|FT (BlC): GlBAs|(Bx Variabilný symbol = č. náľrhu poiglnoizmluľľ
Tatra banka, a.s. = IBAN: slG0 ll00 0000 0026 2322 5520, SW|FT (BlC): TATRslGx Konštantnýiymbol = 3558
Prima banka Slovensko, a.s. = IBAN: sK87 5600 0000 00l2 0022 2008, SW|FT (BlC): l0Í'tAsKz)(
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 polľočných alebo Štvrťročných splátkach, následná polročná alebo štvrťľočńá splátka poĺstnéhó je splatná v deň po uplynutí
technického polroka alebo štvrťroka od dňa zhodného s dňom začiatku poistenia, alebo v deň nasledujÚci po poslednom dni obdobia, za ktoié bola
uhradená predchádzajúca splátka.
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ll. Dalšle Üstanoľenla
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Uzavretá

počet rozhodných udalosti ktoré
zavinil alebo spoluzavinĺl:

Ł / / Z /

0

dňa

DrŽĺtel' poisteného motorového vozidla
prostredníctvom poistníka čestne pľehlasuje,
Že počas predchádzajúcich 36 mesiacov
spôsobĺl ako vodič akéhoko|'vek MV uvedený
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