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Konverzný kurz.
1 EUR =30,1260 SKK

Stredisko
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HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÉHO A PRípOJNÉHO VOZIDLA

POISTNÁ ZMLUVA
KOMUNÁLNA.

poisťovňa.

VIENNA INSURANCE GROUP

I 5~.I~~~~ľ~~~ÄttLEMENTISA 10 číslo návrhuPZ:~~ I!1t/{. '}crlOdník
I 821 02 BRATISLAVA 2 ITIIT I ----r-rn ·{1 ,:: iÝ ;.- .

IČ031595545 ČíslopoistnejZmluvy~~ ", TUI,'~ ,
Ba~kov~ spojenie SLSP 0178195386/~900 _. . •• L r:i~ /.:: ...._-..i i/l}
zaplsana v Obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava 1., Oddiel: Sa, vlozka c. 3345/B, .-~

• Korešpondenčná adresa: Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 2 : t ',C'

POIstník (ten, kto uzatvára s poisfovatel'om poistnú zmluvu, ak je uvedená skupinová zmluva, ďalšie údaje o poistníkovI, , "oistenom, sa NEVYPLŇAJÚJ)

Číslo skup. ITDITIIJ Predčíslie ITIIIIJ Číslo / [[[]]
zmluvy bank. účtu I bank;.-.lÍčtu

Priezvisko 1
Názov firmy

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu , , Oddiel: ,vložka č.: ..

Meno

Rodné
číslo

Ulica

PSČ

Štatutárny zástupca

Poistený
Priezvisko 1
Názov firmy

Titul IT'ITD
PSČ? ITLU

Obec

1. Priezvisko rw\, .·V.l11i...L I '--'-'--'---'-----'_.l---'--'---'-----''----

Meno~'1IIJJJ
2. Priezvisko

Meno

Telefón [[[]] / rnIIIill
orientačné~
číslo ~

Výrobné
Č. motora

Ev. Č. 1íIíTTI "I
~PZ~

Rok výrobvílíTl
karosérie.~

Vozidlo rI?T'rI, ~:I. -rTTTTII T líl~~~-rTTl "'ruh I-ITI
Továr.značka~ -I~ I~ yp L.Li!:.:-.1~ r:~ . ...LL '-l.-LJ '-lla t::L'LJ

Ev.č. I TI CD Ľo--nI VIN, ~. ~. ---::r7r!1 ~"- ~
~~~elené LU . _ I-LJ 8: ~~\ľ:Oi., 'I~~ '~ i~ '~ ':.t:2j
Počet CD Oruh lZ:- -'~í.. I ~", ~I. lT,"'11I -,
sedadiel karosérie~ ~'.~ ,.~ 'LLL I~

ObjemLL~- cielk' J' ~~'valcov '-.. ,; '., ~ . , -' 7 r')
(cm') ,.o. _ . r. hmotnosf(kg) ,1 _ '.- L'

~kon
~~IJ

Stav počítadla ITIITIJ Farba I I I I I I I I I I I I I I I I I ~oto ra
kW) ,1/ ;1 km

,Podklady· overeth. '~kópie Pac. list Poznámka Podklad Pac. list Poznámka I

I Kópia technického oreukazu Vinkulácia I

I Faktúra ozakúoení vozidla /1 Iné podklady !
! Faktúra mimoriadnej výbavy I
LLe~si_~9ová ~fTllu~~___ I

-- - - -- -_._-- oo•• ---"- - - __ o _ •• - -_oo - ---_._-- --- ~. - -.- -- -- ---- _. --- -- --
---_oo __ • ____ O' _____o'/

V

(

Sadzba opravárenských prác Pri likvidácii poistnej udalosti rozpočtom (EUR) I
Pri oprave v opravovni sadzba za 1 Nh opravárenských prác podl'a aktuálneho cenníka značkového autoservisu ------------
Údaje na vozidle (výrobné císla) súhlasí s údajmi v technickom preukaze (na faktúre) vozidla.
Obhliadkou vozidla nebolo zistené žiadne poškodenie vozidla.
Obhliadka nahlásená dňa , o hod., meno pracovníka SLOVEXPERTA.

"V súlade s § 2 ods. 3) Zákona Č. 659/2007 Z.z. ozavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy
v eurách po PI "''1čte podl'a konverzného kurzu zaokrúhl'ujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podl'a
pravidiel ustarie \ích osobitným predpisom. Po 16.1.2009 je mena uvedená v SKK len informatívna". Podpis obhliadajúceho

Nadobúdacia < 1 f ~'"' l Docenená I I I Cen~ mimoriad. , I I/ f{ .. ( ;'. nadstandard.
cena vozidla 7.. qe o / _ SKK vybava EUR SKK výbavy -"E"'-"UR SKK

L Poistná suma (maximálne však do výšky všeobecnej I I l
hodnoty vozidla ku dňu vzniku poistnej udalosti) .fJEUo!!JR ~SKK!

r

-- - - -_O'... - ---oo - -.-.-_.- - ---- _oo o ....------- - - ..--------- - - --o' _oo -.- _oo -- - -- --_ .. - _oo - _.--- - o - ---------- -------- -1
Súčasťou Poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku azodpovednosť za škodu všeobecná časť..Všeobecné poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel zviáštna časť a
Zmluvné dojednania pre poistenie osôb prepravujúcich sa vo vozidle. Kiient podpisom PZ potvrdzuje, že bol snimi oboznámený a že ich prevzal. Vznik poistných udalostí hlási poistený najneskôr do 3 dní telefonicky

, ,Iphn nn 1" nni ni<nmn. n, ,nr.<,,· KOMIINÁI NA nni<fnvň, , < lIi.nn, In<"cono. r::rn"n Or III,riimí.. r.1.m.nti<~ 10_ R?1 02 Bratislava 2.



A. Výpocet základného poistného
Poistné platí
pre územie

260

___--:EU=RI --""SK=K/OIJ,[[J Poistné l

cr=' fI] Poistné L. __""Eu""RL..I ~sK""KI

[]](J,LL~poistné ~'-) (I, '0;l SKKI

DI1CL 'stné i 7 lJ~=======-==SKKI
OIJ,[[J Poistné I EURI SKKI

~===~===========OIJ,[[J Poistné EURI -"'SK~KI

Sadzba
%

Sadzba
(EUR)

Sadzba
%

Sadzba
%

Sadzba
%

Sadzba
%

Poistná suma

[[[[íJTIJ
~I.~~
~ 11.lJ:j

1. Poistenie motorového vozidla

Havária, poškodenie a
zničenie vozidla (A1) (EUR)
Havária, poškodenie, zničenie

a krádež vozidla (A2) (EUR

Havária, poškodenie azničenie

mimoriadnej výbavy (A3) (EUR)

Havária, poškodenie, zničenie a
krádež mimoriadnej výbavy (M) (EUR)

Poškodenie, zničenie akrádež
batožiny vo vozidle (AS) (EUR)

2. Poistenie prípojného vozidla za osobné vozidlo (EUR)

Kategória [[J Hmotnosť IT"""I"TII
(kg) LL.L.L.LJ

Základná OIJ [[J
Sadzba % ,

Obchodná OIJ Sadzba po OIJ [[J Upravené fi I

zľava % zi'avách % l poistné ,.....1 '_;i'o"=.;,.._ :i "Q -'S"'-'K"-'KI

Dôvod úpravy sadzby:
(_ - ••• _0 •

SLSP 0178195386/09u.. -iabilný Symbol je č. SPZ

EUR I SKKl

EUR] SKKI

EURI SKKI

OIJ,[[J Príplatok I """""'-'- -'~

Poistné (B) (EUR) Sadzba %

ITIIIIIJ OIJ,[[J Príplatok 1'- """"'-

Poistné C(B+príplatok) 1L.. !Olli:!.I- -2!~

B. Príplatok za rozšírené poistenie pre všetky štáty sveta
Rozsah pripoistenia pre všetkyI I I Sadzba
štáty sveta· poistné A(EUR) EUR SKK %

C. Príplatok za zvýšené riziká
Uplatnenie

D. Úprava poistr. o" podl'a spoluúčasti

[{I2' - --:.:J I.. f 1/ f I -.

POistne (C) y0!"',I . SKK

Zníženie I I I
poistného EURl SKK

Spol~účaSf IT '"l'1Tl
Vo LLh I-LJ Minimálne [!"v o~ I Zníženie OIJ

I "i!mJl..-o__--"'SK=K poistného %

Upravené poistné I I ll..-o -"'EU!.!.!..,R SKK

E. Úrazové poistenie osôb prepravujúcich sa vo vozidle (pre prípad smrti následkom úrazu atrvalých následkov úrazu)
Poistenie sa dojednáva pre každé I I I Miesta na [[J i"l I
miesto na sedenie na poistnú sumu EUR SKK sedenie Poistné za pripoistenie osôb I E.!!!3.J SKK

Upravené I
EURI SKKI

Úrazové I
EURI SKK I

Výsledné /, ri I' ~
SKKIpoistné pripoistenie poistné II·';:~,-· ic o (, EUR

Splátky poistnéh,'
~G'01 ~(:) F/i "I I

SKKI [[J.[[J.I E:J sJ1. splátka dňa :io (/1 .. 2. splátka dňa'I.. :; b C<- V/EUR

3. splátka dňa [[J.Ll]. L- rUJ SKKI 4. splátka dňa [[J·[[J·I EURI SKKl

Poistná doba a platenie poistného

EL-·· ~'" ~1f7J1 Od CD [[J
j'ednorázové D bežné ŕ.X:J Za~iatok _ ;.'" . .' ( 2 li) .

Ll pOistenia dna'/ " . . (hod:min .

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú: [2)'.
Koniec [[J [[J OJ]]
pojsteni~ dňa . .

Zmluva uzavretá v G0:dJ.::::....., (i /

L

dňa II'1E1IJ.~llll
l


