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KOMUNÁLN

PolsŤoVŇA
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VlENNÁ lNsURANcE GRoUP

PolSTN ÁzlaLUVA

polsTENlE zoDpovEDNosTl zn šroou spósoeeNú
PRrVÁOZXOU MOTOROVEHO VOZI DLA

Pre toto Poistenie Platia PrísluŠnéustanovenia 0bčianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, zákona o povinnom zmluvnom poisteni
zodpovednosti za Škoduspósobenú prevádzkou motorového vozidla a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecné poistné podmienky pre
poistenie zodpovednosti za Škodu spósobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasťtejto poistnej zmluvy.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group, Šteíánikova17,81,1 05 Bratislava
lČo:g,t 595 545, DlČ:2021097089, lČ DPH:SK7020000746
Spoločnosťje č|enom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č 3345/B (d?lej len ,,poistbvate|'")
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lnterné číslo

číslonávrhu pz:

A. poistník

0bchodník
(vpíštečísloziskate h)

obchodníka

stredisko

.]

;''.

*i,

0bch. miesto

(ak je poistený odlišný od poistníka, údaje o poistenom sú uvedené v prílohe)

Priezvisko /
Názov firmy
Meno
0rientačné

Ulica

PSC

číslo
Mobilný

0bec

teleíón

Statutárny
orgán

E-mail

Císlo poistnej
zmluvy
lBAN
(čísloúčtu)

SWlFT (Blc)

HíJ'F,eofirit,l

[-l

0rientačné

číslo
Telefón

C. DrŽitel'

(vyplňte !.tedy, ked' je odIišný od poistníka)

Priezvisko /

Meno

Názov firmy
Ulica

0nentačné[-l

0bec

Telefón

Rok

Ev, Ď.'/

I

l:. ;.-

,'

VlN / č. karosérie
č.;podvozka

,:' "

Far.ba

--

f-----l

[-----:_--l

výroOyl

špz
znaóka

psč

Typ

Výkon

motora (kW)

Miesta na
sedenie

[---,'_--1
l
l

onjem

valcov (cm3)

Celková
hmotnosť (kg)

Druh

lvozidlal

l

E. Poistné krytie
GARANT

PLUS t;"1u

Škodyna zdraví a pri

s limitom

úmrlí

Škody na majelku a ušlom

Pripoistenie rozšírenýchasistenčných služieb

poistného krytia

zisku

l
tr

5 000 000 EUR

l

000 000 EUR

(RAS)

šprctÁl pl_us

F

Bez pripoistenia
rozšírených

asistenčných

opTlMUM pLuS

služieb

Začiatok
poistenia dňa

,1a i,,]:

.,i r',
l.."-?*,É;

Peňažný ústau poistbyatelh:
SLSP, a.s. = lBAN: SK28 0900 0000 000l 78l9 5386, SWlFT (BlC): G|BASKBX
Variabilný symbol = č. návrhu poislnei zmluvy
Prima banka Slovensko, a.s. = IBAN: SK87 5600 0000 00l2 0022 2008, SWIFT (BlC): l(gpAsKzx
Konštantný symbol = 3558
Tatra banka, a.s. = IBAN:SK60 ll00 0000 0026 23225520,SW|FT (BlC):TATRSKBX
Poistné je beŽné alebo jednorazové aje splatné prvého dňa poistného obdobia, ktorého začiatok sa zhoduje s dňom začiatku poistenia, Ak bolo dojednané
Platenie beŽného Poistného v polroČných alebo Štvrt'ročnýchsplátkach, následná polročná alebo štvrťročnásplátka poistného je splatná v deň po uplynutí

technického Polroka alebo Štvrťrokaod dňa zhodného s dňom začiatku poistenia, alebo v deň nasledujúci po poslednom dni obdobia, za ktoré bola
uhradená predchádzajúca splátka.

Poistník PodPisom PoistnejzmluvYdáva sÚ h las naspracovanie osobných údajovv informačnom systéme poisťovatelhna účelypriamehomarketingu
Poistbvatelh (najmá inÍormácie o novinkách, akciách a zlhvách, ako aj o súťažiach,poistných produktoch, poskytovaných
pod.)

dobu trvania poistného

vzthhu:!

ÁruO /

f]

online službách a

ňo

NlE. Poisťovatel'informuje poistníka, že jeho oóoonb údaje spracúva podlh § 10 zákona č,122l2013Z,z.. o

ochraneosobnýchúdajovaoZmeneadoplneníniektorýchzákonovvspojenís§47zákonač,B/200BZ.z.opoistbvníctveaozmeneadoplneníniek-

torých zákonov v znení neskorŠÍchPredpisov. Poistník dáva poisťovatelbvi súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výkonu práv a povinností,
irYPlývajúcich z tejto Poistnej zmluvy jeho osobné údaje v rozsahu podl'a 47 zákona č. 8/2008 Z.z. poskytoval,
§
sprístupňoval a cezhranične prenášal

Právnickým osobám Podnikajúcim v Poistbvníctve, právnickým a íyzickým osobám poskytujúcim služby íinančnéhosprostredkovania a íinančného
Poradenstva Podl'a osobitného predpisu. Poistník prehlasuje, že mu bolivopred poskytnuté údaje v zmysle § ,l5 zákona e. izzlzolsZ.z, o ochrane osob_
ných Údajov a o Zmene a doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba poučený o svojich piávach uvedených v
§ 28 zákona č, 12212013 Z,z.
o ochrane osobných Údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia jó
možnénájsť aj na webovej stránke
Poisťovatel'a. Poistník svojím Podpisom potvrdzuje prevzatie Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednoiti za škodu spósobenú
Prevádzkou motorového vozidla (technický rok) Č. 705-5, ktoré sú neoddelitel'nou súčastbupoistnej zmluvy. poistník prehlasuje, že uvedené údaje sú
sPrávne a Pravdivé, zavázuje sa kaŽdÚ zmenu bezodkladne oznámiť písomne poistbvatelbvi. Poistník prehlasuje, že poisienie vyptyvajúce
z tejto poistnej
zmluvY nemá uzavreté s iným poistbvatel'om. V prípade, že by tak v budúcnosti vykonal, bezodkladne to oznámi poistbvatelbvi.
Poistník PodPisom Poistnej zmluvy potvrdzuje prevzatie prívesku Vráť ma! spolu s podmienkami vzniku nároku, aktivácie
a použitia

!

čísloprívesku

Držitel' prehlasuje,

1qln

že dosiahol nasledovný
počet bezškodových

7]-] Podpis poistníka

Podpis zástúpcu poistbvatel'a

meSlacOV:

Ár,ro /

E

NlE.

