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Poistná zmluva pre poistenie vozidiel

Auto GO 0217

299000009220
lo xlo rlnłruČruÉĺo
sPRoSTREDKoVATEĽA

ososNlÉ Číslo RlĺĺruČnÉHo
sPRoSTREDKoVATEĽA

číslo zĺvlLuw 87 oL481'1'49

sltixovÉ IBAN: SK55 111100000010 2707 LLLI
SPOJENIE BIC: UNCRSKBX

vĺnlĺglLNÝ syĺłBoL: čÍsLo zMLU!ry

VO
FUNKCII
MENO

ČÍslo sÚľlsnÉ/
ORIENTACNE

ŠrÁĺ (ruĺpn,
sK, cz, ...)

Polsťovatel':
AXA pojlšťovna a.s., so sídlom Lazarská t3/8,1-:2o OO Praha 2, česká republika, lČo: 28195 604, spoločnosť
Je zapÍsaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vloŽka ć,. t2826, podnikajúca v SlovenskeJ
republike prostredníctvom organĺzačnej zl?žky: AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,
so sÍdlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, lCo: 36 857 521, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného
súdu Bratislava l, oddiel Po, vloŽka ć. t576/B
Korešpondenčná adresa: AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Kolárska 6,
8t264 Bratislava, Slovenská republika (d'alej len ,,poisťovatel"')

rvzlcxÁososn x enÁvľrllcxÁosoeĺłLrsoszČo PLATITEĽDPH

TITUL PRED PRIEZVISKO/ ^ TITUL ZAMEN9M nÁzov 'oDec ľl]-J-osIavov MEN9MMENo 88?ľź',.304948 ĚłĺJľ.lr'o*

šľi89BIIí^'i1os]-avov 3li!on,i^Yľłľý1 81 / psč goO42
oBEc Mi1os]-avov šľ'.ľi5*''o ł!'.-Ei'd'o 9o 3256L64
E-MAIL hospodarskasprava@mirosravov sk
Uvedením e-mailovej adresy poistnÍk vyhlasuje, Že je jej uŽívatel'om a súhlasí s tým, aby poisťovatel' v súlade
s ölánkom 11 Hlavy l poistných podmienok zasielal vybrané dokumenty týkajúce sa poistenia na túto e-mailovú adresu.
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ryzlcxÁ ososł pnÁvľtcxÁ osoaR ĺLtao szČo PLAT|TEĽ DPH

TITUL ZA
MENOM

TITUL PRED
MENOM
MENO

PBTEZVTSK0/
NAZOV

ŠľÁĺľĺ
pnĺsluŠľosŤ
psÖTRV. POBYT/

sÍolo-ultcl

nooľĺÉ
Čís.zlČo
čís. sÚel-s.7.
ORIENTACNE

ŠrÁr (ruĺpn.
sK, cz, ...)

OBEC MOBrL/
TELEFÓN

l vusrľĺĺx (AK NlE JE ZÁRoVEŇ Rolsrruĺxoĺĺ;

Ioażlĺeľ/PREVÁDZKoVATEĽ (AK NlE JE zÁnovgŃ polsrnĺNoĺĺ)

rvztcxÁ osoał pnÁvrulcxÁ osoaĺ RLrso szČo

TITUL PRED
MENOM
MENO

TITUL ZA
MENOM
ŠĺÁĺĺĺĺ
pnĺsluŠľosŤ

RooruÉ
císĺlČo

psČTBV. POBYT/
SIDLO-ULICA

čís. sÚľ1s.7-
ORIENTACNE

OBEC

FESIA

ŠĺÁr (ruĺpn.
sK, c2,...)
xÓo
PROFESIE

MOBrL/
TELEFON

L99PRO lne

PBTEZVTSK0/
NAZOV

vvt'lačené dňe 12-1"2018 v äDlíkácii AxA st_udír wéřŻie 4-100_212'l7-0



EI vozror-o

EuoerutruÉ
č. vozlotĺ
xłĺeolRtĺ
VOZIDLA
PALIVO

BONIJS
MIIIIJS

RozHooNÁ oosĺ
(MESTACE)

MULTICAR
sc711B"Éľ'\9'ł'fľ

M1w N1 01 ZDVIH.OBJEM/\ 
vALcov (cM3)

BA X NM lľÉ SPoTR. PALIVA
(L/100 KM)

tlmr polsĺľÉHo PINENIA PzP PLUs pzp pRÉulum

x 9ĺ9PĄ NA MAJET5-U.2.'.5 MlL. € LlryI[ 2,5/5 il4ll. € LlryllT 5/7 Mĺt' €'' SKODANAzDRAVl5MĺL.c +ÚnĺzVootce10Tls.€ +ÚRAzVoDIČA20Tls'e
Šrooĺ ľĺ MAJETKU 5 MlL. € + alroŻruĺ 9oo e
šiłóóÄ i,iiiżi'řĺÄÝĺ7 ĺłil' € + 
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^ znvA
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TAX!S-LUŽ9A, VoZlDLo KoEF. 
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.',PoZlcoVNA PREPRAVuJł!.CE. f rv tJ

NEBEZPECNY NAKI.AD

MODELM

sFo61'1sg[ľo1]-oo879
1' g g ?ľ^',ĺľ- 3 3 fi'"'"ĺr'ľirol 3 5 o o 09ľo''].9 8 o 5P$o'I'"2

,o |,fro'ĺ|oouoť^o M A * |,lil]'o'' LEA.'NG 
x3.JPłBdfit

ALEBO

nzxovÉpouärle VozlDLo s pnÁvoľrł PREDNosTl
(vEĺVtÝxoru) v.nzoe, łuĺoŠxou

polsĺľÉ
(e)

posrľÉ
(e)

'l 4,3 0

7 430

l ľnvnRuľÉ polsrerĺle s AslsTENcIoU

alúšrľł
vÝrnvł

ROZSAH POISTENIA

vozlDto polsleľÉ ĺĺĺ

x sPoLUÚčAsŤ 66€

GO MINI
ODCUDZENIE, VANDALIZMUS,
Žlvel, srner so zVERoU

vŠeosĺcNlÚ ĺovÚ
CENU CENU

GO MAXI
GO KI.ASIK
+ GAP

posĺrĺÁ
SUMA (€)
polsľnÁ
SUMA (€)
polsrruÁ
SUMA (€)
potsĺtĺÁ
SUMA (€)

polsnÁsutĺł
cErKoM (e)

spouÚčłsŤ rrł uoÉxo voolČl5%
MlN. 166 €

to%
MlN.332 €

GO KLASIK
GO MINI
+ HRVÁRn

BEZ DPH

1000€

SADZBA

oecHoo'Á MALlsTEa^ool*"' uro *,i
ZNVA

pocrrŠxÔo L^EE
zł poslroruÉ 3 RoKY Í\vEr'

ilxsLuŽeł'
poŽlČovŇĺ

VOZIDLO KOEF.
pRrpnnvuÚce
NEszpĺČNÝ ľÁxLAo

Úvrnovryułslľ0.
ZMLUVA CISLO

polsrnÉ

polsĺľĺÉ

polsrľÉ

0
BONI'S
MAUS

noilooľĺÁoosA
(MESTACE)

ruÁzov
spoloČtĺosrl

lčo

ALEBO

(€)

(€)

(c)
pouŽÍvnľÉ ĺ
ltlEposrEľĺÉ

VoZlDLo s pnÁvoĺrł
PREDNOSTI VJAZDE,
łuroŠrolą

0

0RzlrovÉ
pouŽmE
ľEx/výxoľtl)

vtľxuúcn,
zÁloŽruÉ
pnÁvo

PoIsTNÉ HLAVNÝCH PRoDUKToV
KOEFICIENTY ZIIAV ltĺotvlouÁt_ľ.lv

KOEFICIENT 090 zĽAVA(KoEF.)zA í ^^ RoČtĺÁplłľsĺ
V;ACpR6DUKTOV J,u u (KOEF.) 9

,
0 (0) 601-0

I nnlrolsreľĺle
PRIPOISTENIE ASISTENCIE MAX

ÚnmovÉ PRlPolsTENlE voolČR vŠerxÝqH UM|T
CESTUJUCICH

PRlPotsTENlE ľÁĺnłoľÉno vozlDLA Vo VozĺDLE

PRtPolsTENIE głroŽlľv

PRlPolsTENlE sKlEL tĺĺłlĺ polsrľĺÉHo PLNENIA: 400 € 800 €
(poŻĺoovĺĺÁ roĺoooxuĺł rĺĺľÁcn)
żlvelľÉ PRlPolsTEN!El' (PoŽADoVANÁ FoToDoKUMENTÁclA)

PRlPolsTENlE pošroosľln l sTRETu so zvERou1t (poŽłoovłtlÁ roĺoooxuvsľrÁclĺ)

PRlPolsTENlE oDcUDZENtA A vANDAtlzMUl) (PoŽADovANÁ roroooxulĺrľĺrÁclł)

1600€

polsĺtĺÉ
(e)
polsrľĺÉ
(€)
polsĺľÉ
(€)
posrľĺÉ
(€)
polsrľÉ
(e)
polsľruÉ
(€)
potsrľÉ
(€)
polsĺľÉ
(e)

0

0

0

0

0

0

0

0
1l MoEné uzatvoľlť lba k povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti za škodu spÔsobenú prevádzkou vozidla

vŕläđéné đňa 12-1 "2018 w aolíkácii AxA st'udio veřzlá 4-100-2ĺ217-0



- ÚRAzovÉ PoISTENlE PolsTNíKA

llľln posĺľÉĺo
PTNENTA V (C)

PoKlAĽ JE TENTo PRoDUKT UzATVoReľ,lÝ sĺt'ĺosrĺrrur, rĺlE .lE lrłoŽľÉ x ĺĺeNu uzłrvoRŕ Žlnoľe z wŠŠlE uvĺoe ľlÝcn pRIpolsreľĺÍ'

polsľruÉ
0(€)

X PLATBA PolsTNÉHo

sPÔsoB

FREKVENCIA

rz pošrorrý
^ PouKAz

- RoČľĺÉ
^ splÁruY

pREvooruÝ
pRÍxnz

polnocnÉ
spúrxy

Ftx
(c) l-60 nočľÉ posrľÉ

(e)
'7 61,0

7 61,0Šw3ŤnoČuÉ KoEF. 1nn SP.ÍTKASPLATKY ',- - PoIsTNÉHo(e)

X ZACIATOK POISTENIA A OBHLIADKA VOZIDLA

x DoPLŇUJÚcE INFoRMÁclE A VYHLASENlE

DÁTUM
złčlRrxu L201,20L8 L4

zozNAMADÔVoDYzLlAV Klient prevzal IsoÚ. Zl-ava 10 %.Rízikovosť k1ienta overená.Počet
škôd k]ienta overen on]-ine.

Poistník Vyhlasuje, Že bol pred uzatvorením poistnej zmluvy riadne informovaný v súlade s ustanoveniami zákona
ć, 40/t964 Zb' Občiansky zákonník v znenÍ neskorších predpisov a zákona č.39/20t5 Z.z. o poisťovníctve v znenÍ
neskorších predpisov. Poĺstník vyhlasuje, Že bol pred podpĺsom zmluvy uzrozumený s ,,Formulárom o dôleŽitých
zmluvných podmienka uzatváranej poistnej zmluvy", ktoý prevzal ako súčasť poistných podmienok. Dalej poistnÍk
(pri maloletých osobách alebo osobách pozbavených spôsobilosti na právne úkony, resp. ktorých spôsobilosť na
právne úkony bola obmedzená, ich zákonný zástupca) vyhlasuje, Že všetky údaje uvedené v tejto poistnej zmluve sú
pravdivé a riplné, a Že súhlasís uzatvorením poistnej zmluvy tak, ako je vyššie uvedené, ako aj s rozsahom nárokov
z nej vyplývajúcich. PoistnÍk d'alej berie na vedomĺe, Že uvedenie nepravdir4ých alebo neúplných údajov zakladá
práVo poĺsťovatel'a odstúpiť od zmluvy alebo znĺŽiť poistné plnenie, a Že je povinný v priebehu doby trvania poistenla
bez zbytočných odkladov oznámiť všetky prípadné zmeny. Osoby podpisujúce poistnú zmluvu vyhlasuJú, Že Íinančné
prostriedky pouŽĺté na platenie poistného nie sú prfimom z trestnej činnosti podl'a zákona č.297/2oo8Z,z. o ochrane
pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovanÍm terorizmu a o zmene a doplnenÍ niektoých
zákonov V znenÍ neskorších predpisov. Poistník svojím podpisom berie na vedomie, Že v prÍpade, Že poistná suma
uvedená v poistnej zmluve je nĺŽšia ako poistná hodnota poisteného vozidla, vystavuje sa riziku podpoistenia.
SvoJím podplsom polstník potvľdzuje, že jé uzľozumený a súhlasí s poistnými podmlenkam! pľe polstenle vozldlel
Auto G0 0217, aslsteněnýmlslužbamia limitmizabezpeěen!a, ktoré pľevzal ako súěasť polstne| zmluvy. Súčasťou
poistných podmienok je aj poučenie v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poskytovaním informáciÍ.
PolstnÍk podplsom polstne| zmluvy:

!SúhlasÍ s WuŽitÍm svojich osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne čÍslo, e-mail, adresa) za
- účelom skvalitnenia starostlivostĺ o klĺenta a na marketingové účely poisťovatel'a a osôb patriacich do finančneJ skupiny

AXA na Slovensku, priamo alebo prostrednÍctvom finančných sprostredkovatel'ov a zmluvných partnerov poisťovatel'a.
Súhlas udel'uje na dobu existencie zmluvy a nasledujúcich 5 rokov. Srihlas je možné kedykol'vek písomne odvolať.

t Nesúhlasí s vyuŽitím svojich osobných údajov za účelom skvalitnenia starostlivosti o klienta a na marketingové úěely
v zmysle vyššĺe uvedeného.

Ďa!šle vyh|ásen!e: Poistník svojím podpisom tieŽ potvrdzuje, Že súhlasÍs dohodou o použití elektronického podpisu vo
forme tzv. Dynamického bĺometrĺckého podpisu, tj. podpis prostredníctvom zariadenia SignPad v rozsahu uvedenom
v poistných podmienkach.

! Poistník týmto potvrdzuje, Že sa pred podpísaním poistnej zmluvy oboznámil s poistnými podmienkami' platnými pre

- túto poistnrj zmluvu, ktoré sú k dispozÍcii u zástupcu poisťovatel'a v tlačenej alebo elektronickej podobe.

ĺooíru MINUT 00 oÁruNł oaH lnDKY VozlDl_A
i'K iAüÄň U l-i Éfi Ü' ř'bisŕŇ iü)

cet_xovÝ poČEr srRÁľĺ Rnĺt-on o xs

oÁĺuu l- 2.O 1'.2 O 1' 8
MIESTO''"--'-B r a t í s ]- a v a

PODPIS POISTNIKA

oscĺoor{Ý pnĺpĺo

vRRxrĺľ'lcovŕ sYMBoL

MENO A PRIEZVISKO
złsrupcu Po|sŤoVATEĽArl
e-ĺ,łłll- złsrupcu
polsŤovarEľĺ
xorurĺxĺľĺÝ rrlrroľĺ
złsrupcu polsŤovRĺeľł

PoDPls zÁsrupcu
polsŤovnrĺĺł

Micha]_ Kovács

fibsroBgmail. com

090544'7250

F/B
2) Konkrétna fyzická osoba' ktorá zmluvu podpisuje

Wtlačené dňe 12-1.2018 w aol'ikácií AxA st-udio verŻia 4.1oo-2'12.7'1 -o


