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Flotilovó poistnó zmluvo
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zo škodu spôsobenú prevódzkou

motorového vozid[o

Zmluvné strqny:

o

Poistnĺk
obchodné meno:
so sídLom:
tČo:
lČ ppn:

DlČ:
bonkové spojenie:
č. účtu:
Zopísono:
Zostúpenó
Titu[. Meno o Priezvisko:
Funkcio:
Adreso trvo[ého bydtisko:
Rodné čísto/ dótum norodenio:
Preukoz totožnosti:
Št' prĺstušnost:
(db Lej ten,,poistník")

Poisťovqteľ
obchodné meno:
so sĺdlom:
lČo:
lČ opn:
DlČ:
bonkové spojenĺe:
číslo Účtu:
Zopísoni:
ZostÚpenó:

Doprovný podnik mesto PovoŽskó Bystrico s. r. o. skrótene DPMPB s.r.o.

Športovcov 34o,ot7 01 Povožskó Bystrico
53 153 073
SK212130ó5ó1
212130656r
Všeobecnó úverovó bonko
SK44 0200 0000 0043 085ó 1451
v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiet: Sro, vložko č': 40391/R

Rodovon Čmelo
konoteĽ
Zborq95,020 5L Zboro
770829/7982
Hc90ó970
slovenskó

AL[ionz - S|ovenskó poisťovňo, o's.,
Dostojevského rod 4, 8l574 Brotislovo
00 151 700
sK2020374862
2020374862
Tqtro bonko, o.s.

SK17 1100 0000 002ó 2600 6702
v obchodnom registri okresného súdu Brotislovo l', So, vložko č.: L9ó18
Kotoríno Besedovó - ftotitový underwriter senior
poverený riodením oddelenio poistenio flotíl
Sk[enkovÓ Mortino - ftotitový underwriter senior

(dbtej Len,,poistovoteľ')

uzotvórojÚ v zmysle Ş 788 o nos[. zókono č.40/7964 Zb. občionsky zókonník v znení neskorších predpisov o
zókono č.38t/2o0t Z. z. o povinnom zmluvnom poistenízodpovednosti zo škodu spÔsobenú prevódzkou

motorového vozid[o o o zmene o dop|nenĺ niektorých zókonov (dbLej ibo ,,zókon")

ftotitovú poistnú zmluvu
pre povinné zmtuvné poistenie zodpovednosti zq škodu spôsobenú prevódzkou

motorového vozidlo č. 808013137ó

(dbLej ten,,zrn[uvo")
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Čtónok l

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmtuvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zo škodu spôsobenú prevÓdzkou

motorového vozid[o (dbtej ten ,,poistenie zodpovednosti'') súboru vozĺdiel (d'otej ten,,ftoti[o"), ktorý je uvedený
v Zoznome vozidiet (d'otej len ,,Zoznom vozidieL"; vzor Zoznomu vozidielje pripojený oko Prí[oho č. ]"), otebo

no Prihtiške do poistenio (dbtej ten,,Prih[óško'';vzor Prih[óšky je pripojený oko Prítoho č.2).

F'oistenie zodpovednosti so riqdĺ zikonom o príslušnými ustonovenlomi občionskeho zÓkonnĺko. Ďotej so

poistenie riodi Všeobecnými poistnými podmienkomi pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zo škodu

spôsobenú prevÓdzkou motorového vozidLo zo dňo 0t.02'2020 (d'otej ten ,,VPP), ktoré poistník obdrŽoI o je

s nimi oboznÓmený, čo potvrdzuje podpisom no tejto zmLuve. VPP tvorio neoddeliteľnú sÚčost tejto zm[uvy.

Zmluvné strony so dohodti, že v prípode rozdielov medzi ustonoveniomi tejto zmluvy o ustonoveniomi VPP,

mojú prednosť ustonovenio tejto zm[uvy.

Čtónok ll
Vznik poistenio

1. Poistenie vozid[o, ktoré je uvedené v Zoznome vozidieI olebo v Prihtóške pri uzotvóroní tejto zm|uvy zočíno
dňom, ktorý je v Zoznome vozidiel olebo v Prihtóške uvedený oko zočiotok poistenio, nie o[e skÔr oko je deň
nodobudnutio Účinnosti tejto zm[uvy.

2' Poistenievozid[oftotity,ktoréniejeuvedenévZoznomevozidiel olebovPrihtóškepri uzotvóroní tejtozmluvy,
môže vzniknÚt rozšírením Zoznomu vozidiel otebo Prihtóšky niektorým z nosledujÚcich spôsobov:
o) doručením riodne doplneného Zoznomu vozidie[ ([en s uvedením vozidiel vstupujúcich do poistenio

dodotočne) v elektronickej forme tok, oko je uvedené nižšie V tomto čtónku, olebo
b) doručením sconu rĺodne vyplnenej Prihtišky v elektronickej forme tok, oko je uvedené nižšie V tomto čtónku,

oLebo
c) doručením písomného vyhotovenio riodne doplneného o podpĺsoného Zoznomu vozidie[, olebo
d) doručením písomného vyhotovenio riodne vyplnenej o podpísonej Prihtóšky, tok oko je uvedené nižšie
V tomto čtónku,

3' Prih|ósenie vozid[o do poistenio podľo ods. 2' písm. o) o b) tohto čLónku zoeviduje poistovoteľ no zÓklode
riodne doplneného Zoznomu vozidiel olebo riodne vyptnenej Prihtóšky, doručených v elektronickej forme, o to
z elektronickej odresy (d'otej ten,,e-moilovej odresy'') kontoktnej osoby poistníko. Poistenie vozid[o oLebo

vozidiet prihtósených tokýmto spôsobom zočíno dňom uvedeným v tokto doručenom Zoznome vozidiel olebo
v tokto doručenej Prihtóške, nie všok skôr, oko v deň doručenio niektorého z uvedených dokumentov
no emoilovú odresu kontqktnej osoby poisťovoteľo.

4' Prihtósenie vozidiel do poĺstenio podľo ods. 2' písm' c) o d) tohto č[Ónku polstovoteľ zoeviduje no zóklode
riodne doptneného o podpísoného Zoznqmu vozidiel olebo riodne vyplnenej o podpísonej PrihtÓšky
poistníkom (opróvneným zistupcom poistníko). Zočiotok poistenio vozidieI vstupujÚcich do poistenio je deň

uvedený no Zoznome vozidiet olebo Prihtóške, nie všok skÔr oko je deň podpísonio Zoznomu vozidiel olebo
Prihtóšky poistníkom (opróvneným zóstupcom poistníko). Poistník je povinný originól Zoznqmu vozidieLo[ebo
Prihtóšky doručit poisťovoteľovi nojneskôr do 3 dní od jeho vyplnenio o podpísonio'

5. V prípode, ok Zoznom vozidiel otebo PrihLóško nebude zo strony poistníko vyplnenó riodne (nojmo nebudú
vyplnené všetky potrebné údoje, resp' uvedené údoje nebudú v súlode so skutočným stovom), poisťovoteľ

vyzve poistníko no doplnenie (oprovu) Zoznomu vozidiel olebo Prihtóšky (d'otej len ,,intervencio''). Poistník je
povinný doptnený (oprovený) Zozngm vozidiel otebo Prihtóšku zosLoť poisťovote[ovi nojneskÔr do 3 dní odo
dňo obdržonio intervencie poisťovoteľo. Ak si poistník uvedenÚ povinnost nespLní riodne o včos, poisťovoteľ mi
prÓvo odmietnut prihtósenie tokéhoto vozidlo do poistenio. Odmietnutie prihlÓsenio vozidLo do poistenio bude
poĺstnĺkovi písomne oznómené; poistenie vozidLo v tokom prípode nevznik[o.

ó. Zmluvné strony so dohodLi, Že pri dojednoní tejto zmluvy oznimio druhej zmluvnej Strone Údoje o kontoktných
osobÓch. Akúkotvek zmenu kontoktných osôb poistníko o[ebo poisťovoteĽo olebo zmenu ich kontoktných
údojov, je možné vykonoť písomne o to doručením informicie o novej kontoktnej osobe olebo o jej noWch

kontoktných údojoch osobne otebo jej zosloním prostredníctvom pošty, olebo elektronickou formou' Zmeny
kontoktných osôb olebo zmeny ich kontoktných údojov nodobúdojÚ účinnost dňom doručenio tokejto

i nformócie druhej zmluvnej strone'

2.
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Čtónok lll
Dobo poistenio, poistné obdobie

Tóto zmluvo 50 uzotvóro no dobu neurčitÚ s účinnosťou odo dňo 01.1]..2020.

Poistným obdobím ftotity je jeden rok. Prvé poistné obdobie zočĺno dňom 0LLt'2020 o končí uplynutím
jedného roko' Ďotším poistným obdobím je opokovone vždy nosledujúcijeden rok.

Poistné obdobie jednotlivých vozidiel poistených vo ftotite so riodi poistným obdobĺm ftotity. Prvé poistné

obdobie pre polstenie vozid[o ftotity, ktorého poistenie zočo[o po dni zočiotku poistného obdobio ftotlty (ods. 1

tohto čtónku) zočíno dňom zočiotku poistenio uvedeným no riodne vyplnenej Prihtóške' Koniec prvého

poistného obdobio tokéhoto dodotočne poisteného vozid[o je zhodný s koncom poistného obdobio tejto

ftotitovej zmluvy. ĎoLšie poistné obdobio tokéhoto vozid[o plynÚ zhodne s poist-ným obdobím floti[y- Poistné

zo prvé poistné obdobie bude u tokéhoto vozid[o stonovené pomerne podĽo d[žky trvonio poistenio, ktoré

vzniklo v zmysle čt. ll' ods. 2 tejto zmluvy, s ýnimkou, ok poistenie tokéhoto vozid[o zonikne v prvom poistnom

období, v ktorom zóroveň došlo ku škodovej udoLosti s nósledkom vzniku povinnosti poistovoteto poskytnúť

poistné plnenie. V tokomto prípode poisťovoteľovi potrí ročné poistné, ktorého výško so pre tokéto vozidlo určí

v zmyste ustonovení čt' V tejto zmluvy'

Č[ónok lV
Limity poistného plnenio

t. Limity poistného plnenio z jednej škodovej udolosti sú
q) timit poistného plnenio A:
oo) 5 24O ooo,oo Eur zo škodu podľo č|. lll ods' 2 písm. o) o nóklodov podľo čt. lll ods.3) VPP bez oh[odu

no počet zronených olebo usmrtených o
ob) 1 O5O ooo,oo Eur zo škodu podľo čt' lll ods. 2 písm. b), c) o d) VPP o to bez ohľodu no počet poškodených

olebo
b) timit poistného plnenio B:

bo) 10 000 ooo,oo Eur zo škodu podto čt. lll ods. 2 písm. o) o nÓklodov podľo čt' lll ods' 3) VPP bez ohľodu

no počet zronených oLebo usmńených o
bb) 5 ooo ooo,oo Eur zo škodu podľo čt. Ill ods. 2 písm. b), c) o d) VPP o to bez oh[odu no počet poškodených

pričom timiţ poistného plnenio pre jednotlivé vozidtó ftotity sú uvedené v Zoznome vozidiel o[ebo v Prihtóške.

Čtónok v
Výško poistného, zľovo, plotenie o sptotnosť poistného

1' Výško zóktodného ročného poistného pre jednottivé kotegórie vozidiel je určenó v sodzobníku poisťovoteľo

pre flotitové povinné zmluvné poistenie (dbtej ten,,Sodzobník''), ktorý tvorí Prĺlohu č.3 tejto zm[uvy'

2. Poistovoteľ poskytne poistníkovi celkovú zĽovu vo výške 35,00% zo zóklodného ročného poistného určeného

v Sodzobníku, ktoró zohľodňuje oj predchódzojúciškodový priebeh kliento.

3. Poistovoteľ je opróvnený jednostronne zmenit výšku obchodnej z[ovy. Novó výško obchodnej zĽovy so stone
plotnou okomihom jej písomného oznómenio no odresu poistníko uvedenú v tejto zm[uve.

4. Próvo poistovoteľo stonovit výšku poistného no dblšie poistné obdobie podĽo zókono zostóvo zochovoné.

5. Poistník prehLosuje, že si je vedomý, že ceno uvedenó v tejto poistnej zmluve je kolkulovonó vrÓtone
peňožného plnenio v zmysle Ş32 zókono č' 186/2009 Z.z. Ceno je stonovenó v zmysle Zókono NR SR

č,.18/7996Z.z'
6' Zmluvné Strony so dohodti, že poistné bude hrodené v štvrtročných splótkoch. Poisťovoteľ providelne vykonóvo

predpis (vyúčtovonie) poistného vo výške zodpovedojúcej dohodnutej sptótke poistného, o to vždy noroz
pre celú ftotitu' Dojednóvo so, že poistné je sptotné k dótumu uvedenému v predpise (vyúčtovoní) poistného.

Predpisom (vyÚčtovoním) poistného so rozumie písomné o[ebo e|ektronické oznómenie výšky o splotnosti
poistného, ktoré poisťovoteľ zosie[o poistníkovi.

7. V prípode vzniku polstenio vozidto v priebehu poistného obdobio, zo ktoré je hrodené bežné poistné, je

poisťovoteľ oprÓvnený podĽo podmienok tejto zmluvy predpísoť poistníkovi proroto (pomerné) poistné

priebežne v zóvislosti od zvýšenio počtu vozidie[ vo f lotite. Poistník so zovözuje uhrodit poistné v termíne jeho

splotnosti uvedenom v predpise (vyÚčtovoní) tokéhoto poistného.
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8. Je dohodnuté bezhotovostné ptotenie poistného, pričom poistné so povožuje zo uhrodené dňom jeho

pripísonio no Účet poistovote[o uvedený V zóhloví tejto zmLuVy.

Čtónok Vl
Spróvo ftotitového poistenio

1. Poistník je povinný pri uzotvóronípoistenio uviesťvšetky požodovoné údoje ovozidtÓch floti[y prostredníctvom

Zoznqmu vozidiel, resp. PrihtÓšky.

2' Poistník je povinný vozidtÓ odhtosovoť z poistenio do 30 dnĺod zmeny mojúcej zo nisledok zónik poistenio

cloklodovoním tejto zmeny prístušným doktodom. odhLósenie vozid[o z poistenio je možné vykonot

elektronickou formou zosloním oznÓmenio z e-moilovej odresy kontoktnej osoby poistníko no e-mqilovú

odresu kontoktnej osoby poistovoteľo o dotožením prístušného doktodu preukozujÚceho dôvod odhlósenio

vozid[o z poistenio, olebo zosloním odhlÓsenio o prístušného doklodu preukozujúceho dÔvod odhlósenio

vozid[o z poĺstenio prostredníctvom pošty.

3. PoistovoteľvydÓ poistníkovi no koždé vozid[o flotiLy zel'enÚ kortu.

Čtinok Vll
Sonkčnó doložko

PoisťovoteĽ no zóklode tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochronu (poistné krytie) pre podnikoteĽské oni

žiodne iné oktivity, vrótqne poistnej ochrony (poistného krytio) mojetku, osÔb olebo zodpovednosti zo škodu,

oni neposkytne žiodne poistné otebo iné plnenie olebo inú ýhodu, pokioľ by:

o) tokóto poistnó ochrono (poistné krytie) o/o|ebo
b) tokéto podnikoteľské olebo iné oktivity otebo
c) tokéto poistné olebo ĺné plnenie olebo inó výhodo

poisťovoteĽo vystoviLi hrozbe sonkcií, zókozov,obmedzení otebo porušení vyplývojÚcich z rozhodnutí

orgonizócie spojených nórodov o/otebo z obchodných olebo ekonomických sonkcií, próvo olebo predpisov

Európskej únie, Spojeného króľovstvo otebo Spojených štitov omerických o/otebo by tokýmto spÔsobom došlo

k porušeniu okejkoľvek inej prístušnej ekonomickej olebo obchodnej sonkcie vyptývojÚcej zo všeobecne

zóvozného prÓvneho predpisu Slovenskej repubLiky.

Čtónok VlIl
ochrono informócií o osobných údojov

Zmluvné strony so zovözujÚ,že všetky vzójomne odovzdoné podktody, know-how, morketingové informócie o

obdobné informócie tvorioce predmet obchodného tojomstvo, budú povožovot zo dôverné, neprezrodio ich

tretím osobóm o budú ich chrinit pred strotou, odcudzením, vyzrodením, zneužitím, neopróvneným

sprístupnením o neopróVneným poskytnutím. Uvedené so nevztohuje no informócie, ktoré sÚ zrejmé

z ttočených o reklomných pubtikócii otebo sú inok všeobecne znóme o informócie, ktoré sú zmluvné strony

povinné sprístupnit otebo poskytnút no zÓktode všeobecne zóvozných próvnych predpisov.

Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boti poskytnuté informócie vyptývojúce z plotných próvnych

predpisov uprovujÚcich ochronu osobných údojov v dokumente Oznómenie o sprocúVonÍ osobných Údojov,

ktorý je neoddelitelnou súčostou tejto zm[uvy. Uvedené informÓcie sú v úplnom znení uvedené no webovom

síd[e poistovoteĽo'
Ak sÚ v tejto zm[uve, resp. v jej príLohich uvedené osobné údoje inej osoby, poistnÍk podpisom tejto zmluvy

potvrdzuje, že mu tóto osobo udeli[o predchódzojÚci písomný súhLos so sprocúvoním svojich osobných Údojov

no účety podto ptotného zÓkono o poistovnĺctve o je si vedomý toho, Že je povinný preukózot poistovoteľovi

kedykoľvek no jeho žiodost, že disponuje uvedeným písomným sÚh[osom tejto osoby.

Čtónok lx
Zóverečné ustonovenio

1. ZÓnikom povinného zmluvného poistenio všetkých vozidiel tejto zmLuvy, zoniki tóto zmluvo.

2' SpÔsob zónĺku poistenĺjednotliýclr vozidieI ftotity uprovujú VPP'

1.

1.

2.

3
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3. Zmluvu možno meniť o dopĺňoť ten číslovonými písomnými dodotkomi podpísonými opróvnenými zóstupcomi

oboch zmluvných strón, ok nie je v tejto zmluve uvedené inok.

4' Poistník vyhlosuje o svojím podpisom potvrdzuje, Že všetky údoje uvedené v zm[uve, v Zoznome vozidieL,

resp. prihlóške sú úptné o provdivé o nezom[čo[Žiodnu skutočnost týkojÚcu so dojednóvoného poistenio.

5. Poistník ziroveň vyhtosuje o svojím podpisom potvrdzuje, že bot pred uzqvretím tejto zmluvy oboznómený s jej

obsohom o Že v písomnej forme prevzoI lnformočný dokument o poistnom produkte.

6. Poistník uzotvóro zmluvu vo vlostnom mene.

7 ' Pokiot so jednotlivé ustonovenie tejto zmluvy stone neúčinným, nie je týmto dotknutó účinnosť ostotných

ustonovení,
8. Zmtuvné strony so oboznómiti s obsohom tejto zmLuvy, porozumetijej o no znok súhlosu ju slobodne podpĺsoli.

9. Tóto zmluvo je vyhotoveni v dvoch vyhotovenioch s plotnostou originóLu, z toho jedno vyhotovenie obdrží

poistovoteľ o jedno vyhotovenie poistník.

].O. Tóto zmluvo nodobúdo plotnosť dňom jej podpisu obomo zmLuvnými stronomi'

]'1' Sprostredkovotelom poistenio pre tÚto zmluvu je HluškovÓ Adriono'

1'2. Neoddetiteľnou sÚčostou tejto zmluvy sú nosledujúce prílohy:

Prítoho č. 1: Vzor Zoznomu vozidiel
Prítoho č.2: Yzor Prihtóšky
Príloho č.3: Sodzobník
Prítoho č' 4: Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zo škodu spôsobenÚ

prevódzkou motorového vozid[o zo dňo 01.02.2020

Prítoho č' 5: lnformočný dokument o poistnom produkte

Prítoho č. ó: oznimenie o sprocúVoní osobných údojov

V Povožskej
28.Ąo.zoz-o V Brotislove, dňo... ź,fu.b

   Ía
    o.

a Kotoríno Besedovó
f totitový underwriter senior
poverený riodením odde[enio poistenio flotíl
A[[ionz - Slovenskó poisťovňo, o.s.

Doprovný podnik mesto Povožskó Bystrico s. r. o.

skrótene DPMPB s.r.o.

Sklenkovó Mortino
f Lotitový underwriter senior
Altionz - Slovenskó polstovňo, o.s.

Rodovon
konoteľ
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Allianz@
Slovenská poistbvňa

pruHúšrł Do PolsľENn - pnĺl_oHn K ruoTLoVEl PolsTNEJ ZMLUVE

T-1 pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
L-J prevádzkou motorového vozidla č'

vyčisti dokument vytlač dokument

! o'. poistenie Moje auto KAsKo č.

Poisťovateli Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4,81574Bra
lČ optl: sK2o20374862, zapĺsaná v obch. registri Okresného stidu

tislava, Slovenská republika, lČo: oo 151 700,

Bratislava l, odd.: Sa, vloŽka č. 196/B

Poistnĺk

obchodné meno /
priezvĺsko, meno, titul

Držitel'(vyplní sa v prĺpade, ak je odlišný od poistníka)

lČo / Rodné čĺslo

lČo / nodné číslo

obchodné meno /
priezvisko, meno, titul

Ulica

0bec

VlastnÍkvozidla (vyplní sa v prĺpade, ak je odlišný od poistnĺka) lČo / Rodné čĺslo

Obchodné meno /
priezvisko, meno, titul

Ulica

0bec

lsúp.č or.č.

PsČ

or.č.

PsČ

Deň vyplnenia prihlášlry Poistenie zodpovednost! od / Začiatok poistenia Moje auto KASKO odn nn n'n
Vozidlo

Kód zo sadzobníka PZP Rokvýroby/dátum1.evidencie n . n
EČ

VIN

Čĺslo osvedčenia o evidencii (TP)

Kategória vozidla

Počet najazdených kilometrovZnačka

obchodný názov, ţp, variant, verzia

Zdvihoý objem valcov (cm') Výkon motora (kW) Druh paliva n
Farba Metalíza !nNajväčšĺa prípustná celková hmotnosť (kg)

Ak má vozidlo iný druh použitia ako bežná prevádzka, uvedte aký

! n - autopožičovňu ! 
N- vozidlo preváŽajúce nebezpečný

rr C - vozidlá použĺvané na polhohospodárske 1 P - pancierované vozidlo
L-_.j a lesné práce (iba PzP) LJ (iba Moje auto KAsKo)

Počet miest na sedenie (sedadiel)

n
n

T - taxislužba

V-vozidlosprávom
prednostnej jazdy
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l. Poünné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motoľového Vozidla (PZP)

[-l Limit poistného plnenia A v zmysle ustanovenĺ Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné" poistenie zodpovednostiza škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

|-"l timit polstného plnenia B v zmysle ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné
'--. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenr1 prevádzkou motorového vozĺdla.

Llava
Ročné poistné PZP v EUR [:] n

splátlv poistného ročné ! polročné [ štvrťročné n

o/
/o

Ročné po|stné PZP po zl'ave v EUR+AS

mesacne n
Splátkové poistné v EUR (PZP)

Ročné poĺstn é PZP po zläve v EUR

I Rsistenčné sluŽby Lady pre dvojstopové motorové vozidlo s evidenčným číslom s najväčšou prípustnou
" celkovou hmotnosťou do 3 500 kg vrátane a posádku (AS)

Ročné poistné za AS v EUR ! t_l[J

n

n
Il. Moje auto !(ASKO

Výbava vozidla

Značka a typ autorádia

tcmenCD n nnavigačný systém
(pevne zabudovaný)

disky kolies
z l'ahkých zĺiatinn xenonove ! nsvetlomety

koŽené
čalúnenie

Dopĺnková
výbava vozidĺa

nnn
Poistná
suma
v EUR

lná qýbava/popis
samostatněi tecnńĺcí<e; njednotĘ

Poistná suma Poistná suma (cena) vozidla určená poĺstníkom

Cena vozĺdla je uvedená s DPH, ak nie je Cena vozidla
kríŽĺkom označené,,Cena vozĺdla bez DPH". bez DPH

n
n Percento

poistenia
o//o

t) Modul poistného kytia BA$c n BA$c+ n omMru ! omĺłnr+ !
Spoluúčasť 57o, min.65 EUR J sy"min' 150 EUR n 107o, mĺn.330 EUR ! lna |-lz, EUR

Kód vozidla

Dojednáva sa územná platnosť Európa, ak nie je krížikom vyznačená ,,Územná platnosť SR+ČR".

Koefĺcient za druh
pouŽitĺa vozidla

Vinkulácia poistného plnenia: n

Sadzba poistného t] , 7-1* Ročné poistné v EUR t_l

n,n -násobok

áno

Územná platnosť
sR+ČR!

Ročné poistné za dojednaný
modul poistného krytia v EUR

2) Pripoistenlezłâźţvozidla so zvieraťom (k moduĺu poistného krytia BASIC, BAslc+)

Sadzbapoistného n näJffËľľ,Îľlilir"dojednaný RočnépoistnévEUR [:]
3) Pripoistenie čelného skla poisteného vozid|a Poistná suma 200 EUR

Toto pripoistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.
n 4ooEURn TooEURn toooEURn

tlRočné poistné v EUR
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4) Pripoistenie finančnej straty

Obstarávacĺa cena v EUR

Obstarávacia cena vozidla je uvedená s DPH, ak nie je krĺžikom označené ,,obstarávacia cena vozidla bez DPH".

Dojednáva sa pripoistenie finančnej straty s náhradou spoluúčasti z primárneho poistenia, ak nie je kríŽikom vyznačené

,,Bez náhrady spoluúčasti z primárneho poistenia".

Bez náhradyspoluúčastĺz primárneho poistenĺa n Doba poistenia s roţ [ ł roţ !

Vinkulácia poistného plnenia: áno I
Sadzba poĺstného r] ,7-1ľ" Ročné poistné v EUR

Poistná suma 50 EUR n n
5) Pripoistenie náhradného vozidla

Doba prenájmu náhradného vozidla s dnĺ ! 10 dnín
Ročné poistné v EUR ,TI

lOO EUR

6) Pľipoistenie batoŽiny

Poistná suma 600 EUR n 1 2OO EUR n Ročné poistné v EUR

7) Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle

Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu

Poistná suma na jedno sedadlo v EUR

Poistenie p re prĺpad trvalých následkov úrazu

Poĺstná suma na jedno sedadlo v EUR

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici

Ročné poistné v EUR

Ročné poistné v EUR

Ročné poistné v EURPoistná suma na jedno sedadlo v EUR

Poistenie denného odškodného počas

Poistná suma na jedno sedadlo v EUR Ročné poistné v EUR

Ročné poistné v EUR

Ročné poistné v EUR za úrazovy balík

nutného liečenia nn
t:]! Úrazoý balík

8) Pripoistenie nadšundardnej výbavy vozidla

Nadštandardná vybava

Poistná suma určená
poistnîkom v EUR

tlnn
tlnn

Ročné évEUR
Celková poistná
suma v EUR

Spoluúčasť sa dojednáva rovnaká ako v uzavreţom module poistného krytia.

9) Pripoistenie vozidla pri pracovnej činnosti

Kód Spoluúčasť 200EUR n 5%, min.30O EUR n
Ročné poistné v EUR

10%, min.300 EUR n
Sadzba poistného n , [_l %o n

Ročné poistné pre Moje auto KAsKo v EUR (súčet 1 ), 2), 3), 5) až 9)) 7-1ľ"tl Llava

Ročné poistné pre Moje auto KAsKo po zl'ave v EUR

Ročné poistné pre prĺpoistenie finančnej straty (a)) v EUR nCelkové ročné poistné pre Moje auto KĄsKov EuR
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