
K0p#ŤŠLNŇAAg POISTNÁ ZMLUVA
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA šKODU SPÔSOBENÚ

PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA

Pre  toto  poistenie  platia  prĺslušné  ustanovenia  Občianskeho  zákonni'ka  v zneni'  neskorši'ch  právnych  predpisov,  zákona  o  povinnom  zmluvnom  poistenĺ

zodpovednosti  za  škodu  spÔsobenú  prevádzkou  motorového  vozidla  a  o  zmene  a  doplneni'  njektorých  zákonov  a  Všeobecné  poistné  podmienky  pre

poisteníe zodpovednosti za škodu  spôsobenú  prevádzkou  motorového vozidla,  ktoré tvoria  neoddeliteľnú  súčast' tejto  poistnej zmluvy.

Kčooľ:ľÁ5E#o5t,St;0,č:azoaásí.o#:ä%,,ľgu5;nH:es##Zó§toe:íaĺgova„.8í,05Brat,s,ava

Spoločnosť je členom skiipiny registľovanej píe  DPH,  zapi.§aná v Obchodnom ľegístri

Okrssného súdu  Bľatislava 1, oddiel: Sa,  vložl(a č. 3345/8 (d'älej len  „poist'ovateľ")

čĺslo  náirhu  PZ:

A.  Polstmík

Priezvisko /

Názov fiľmy

1049055422 lnterné čĺslo

obchodnika
54600000

Obchodník

(vpíšte  Číslo  získateľa)

VVWM

Stredisko|

Obch. miesto

Obec Nedožery - Brezany

Družstevná

Nedožery - Brezany

JUDr.  Martin Mokrý

SWIFT (BIC)

Priezvisko /
Názov firmy

Orientačné

čĺslo

Mobilný

telefón

E-mail

00318302

97212

Čl'slo  poistnej

zmluvy

0.  Držiteľ  (vypiňte vtedy, keďje odiišný od poistni'ka)                    Fiodné

čĺslo

Priezvisko /

Názov fiľmy

Orientačné

číslo

Telefón

-psčľ-

Séria a čĺslo vodič-

ského preukazu

n. Tozlillo     Sériaač.TP/
č. osvedč.  o evidencii

TOvár.

značka

1-psč1-
Dátum  prvého  udelenia  pri'slušnej  (pod)skupiny

vodič.  oprávnenia na vedenie  poisteného vozidla

Peugeot

VIN / č, kätoséľie /

č. podvozka

Faľba

iii-
Partner

VF37J5FS6FJ842445

strieborná metalíza svetlá

Výkon
motora (kw)

Miesta na
sedenie

Objem
vaicov (Cm3)

Celková
hmotnosť (kg)

2000



E. Poistné krytie

GAFIANT  PLUS      EE
s  limitom

poistného  krytia

Škody  m  zdraviĺ a  pri  úmľlĺ                            5  000  000  EUR

Škody  na  majelku  a  ušlom  zisku                   1000  000  Eufl

F. Doba platnost] polstenia
Začiatok

poistenia dňa
11.11.2015

EUROGARANT      E     ::jiTtj::To krnia
PLUS

Škody  na  zdravía  pri  úmrlí                          5  000  000  EUR

Škodľ  na  majelku  a  ušlom  zisku                  2  000  000  EUR

Od  (hod:min)

G.Platenlepolstného,po[stné              R   |        M  H

SAI   SA2   SA3   SBI  S82as82bs83as83b  S84

tpr:i:taná  |  |  I  I  I  EE  I  I  I
Forma      E  i'kli%:{i'št:k
Platenia   E Prĺkaz

k úhrade

#?vs:Éap,atby |
Ročné / Jedno-
razové poistné

00:00
Koniec

poistenia dňa

Pripoistenie  rozši'rených  asjstenčných  služjeb

(RAS)

H      ŠPECIÁL PLUS      E      rBoezzš,,%`#;;Shtenía

H     OPTIMUMPLUS               :ij!|3:čných

poistné   BZ]  bežné         E  Bonus   Bonuso/o  E  #|.suE
je            EjednorazovéEMaius     KOMBI      ]

Obchodná

zľava

Pripoistenie

RAS

ZI'ava za viac

poisten,'

SPOLU  Ročné / Jed-

norazové poistné

Peňažhý ústav polsťovate['a:
SLSP,  a.s.  =  lBAN:  SK28  0900  0000  0001   7819  5386,  SWIFT  (BIC):  GIBA§KBX

Prima  banka Slovensko,  a.s.  =  lBAN:  SK87  5600  0000  0012  0022  2008,  SWIFT (BIC):  KOMASK2X

poistenie na dobu    E
neuľčitú

SK2   SL11  SL12   SL2

HEHE
Bšl   ročne             E   štvrt'ročne

E  polročne     E  jednorazovo

E      ,náz,,ava   H
Splátka

poistného

Variabilný  symbol  =  č,  návrhu  poislnej  zmluw

Konštantný symbol  =  3558

Tatra  banka,  a.s.  =  lBAN:  SK601100  0000  0026  2322  5520,  SWIFT (BIC):  TATRSKBX

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 štvrt'ročných splátkach, následná polročná alebo Štvrt'ročná splátka poistného je splatná v deň po uplynuti'
technického. polroka  alebo  Štvrt'roka  od  dňa  zhodného  s  dňom  začiatku  poistenia,  alebo  v  deň  nasledujúci  po  poslednom  dni  obdobia,  za  ktoré  bola

uhradená predchádzajúca splátka.

H.  Dalšie ustanovenla

Poistni'k podpisom poistnej zmluvy dáva  s ú h 1 a s  na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa na účely priameho marketingu

poist'ovatel'a  (najmä  informácie  o  novinkách,  akciách  a zľavách,  ako  aj  o  sút'ažiach,  poistných  produktoch,  poskytovaných  online  službách  a  pod.)  po
dobu trvania poistného vzťahu: E ÁNO  / BZ] NIE.  Poist'ovateľ  informuje  poistni'ka, Že jeho  osobné  údaje spracúva podl'a  §  10 zákona č.122/2013 Z.z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni' niektorých zákonov v spojení s §  47 zákona č. 8/2008 Z.z.  o  poist'ovni'ctve a o zmene a doplneni' niek-

torých zákonov v znení neskorších  predpjsov.  Poistni'k dáva poist'ovatel'ovi  súhlas,  aby po  dobu  nevyhnutnú  na zabezpečenie výkonu  práv a povinností,
vyplývajúcich z tejto  poistnej zmluvy jeho  osobné  údaje v  rozsahu  podľa  §  47  zákona č.  8/2008  Z.z.  poskytoval, sprĺstupňoval  a cezhranične  prenášal

právnickým  osobám  podnikajúcim  v  polst'ovníctve,  právnickým  a  fyzickým  osobám  poskytujúcim  služby  finančného  sprostredkovania  a  finančného

poradenstva podl'a osobitného predpisu.  Poistnĺk prehlasuje, Že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle §  15 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osob-
ných  údajov a o zmene a doplneni' niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba poučený o svojich  právach  uvedených v §  28 zákona č.122/2013 Z.z.

o ochrane osobných  údajov a o zmene a doplneni' niektorých zákonov. Zároveň  berie  na vedomie, Že text poučenia je možné nájst' aj na webovej stránke

poist'ovatel'a.   Poistnĺk  svoji'm   podpisom   potvrdzuje  prevzatie  Všeobecných   poistných   podmienok  pre  poistenie  zodpovednosti  za  škodu  spÔsobenú

prevádzkou  motorového  vozidla  (technický  rok)  č.  705-7,  ktoré  sú  neoddeliteľnou  súčast'ou  poistnej  zmluvy.  Poistnĺk  prehlasuje,  Že  uvedené  údaje  sú
správne a pravdivé, zaväzuje sa každú zmenu  bezodkladne oznámiť písomne poist'ovatel'ovi.  Poistník prehlasuje, že  poistenie vyplývajúce z tejto poistnej
zmluvy nemá uzavreté s iným  poisťovatel'om.  V pri'pade, Že  by tak v budúcnosti vykonal,  bezodkladne to oznámi  poist'ovatel'ovi.

Poistni'k poďpisom  poistnej zmluvy potvrdzuje prevzatie pri'vesku Vráť ma!  spolu s  podmienkami  vzniku  nároku, aktivácie a použitia E ÁNO / EE] NIE.

čĺslo  pri'vesku

Nedožeroch - Brezanoch

Podpis poist ka

--'     ú,Il-,fti.Sr,lT)

\`

Podpisz'       p   u  poist'ovateľa

/

10.11.2015

Držiteľ poisteného  motorového vozidla  pro-

stredníctvom  poistni'ka čestne prehlasuje, Že

počas  predchádzajúcich  36  mesiacov spÔso-
bil  ako vodič akéhokoľvek  MV uvedený počet

rozhodnýchudalostmamorýchmalH
vinu  alebo  spoluvinu:


