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Zmluvné strony:

Poistník
obchodné meno:
so síd[om:
tČo:
lČ opĺ;
D|Č:
bonkové spojenie:
č. Účtu:
Zopísonó:
Zostúpenó
Titu[. Meno o Priezvisko:
Funkcio:
Adreso trvolého bydtisko:
Rodné čĺsto/ dótum norodenio:
Preukoz totožnosti:
Št. prísIušnosť:

(dbtej ten,,poistnÍk'')

Poisťovoteľ
obchodné meno:
so sÍd[om:
lČo:
lČ opH:
DIČ:
bonkové spojenie:
čísLo účtu:
Zopísonó:
Zostúpenó:

o

Al[ĺonz - Slovenskó poistovňo, o.s',
Dostojevského rod 4, 8l5 7 4 Brotislovo
00 151 700
sK2020374862
2020374862
Totro bonko, o.s.

SK17 1100 0000 002ó 2600 6702
v obchodnom registri okresného súdu Brotislovo I., So, vtožko č.: L9ó18
Kotoríno Besedovó - ftotitový underwriter senior
poverený riodením odde[enio poistenio flotíL
Sklenkovó Mortino - f Lotilový underwriter senior

(dbtej ten,,poisťovoteľ'')

uzotvórojú v zmysLe Ş 788 o nos[. zókono č' 40/t964 Zb. občionsky zókonník v znení neskorších predpisov

Ftotilovú poistnú zmluvu pre poistenie Moje outo KAsKo
čísloz77Ĺoo5Ĺ422

(d'oLej ten,,zm[uvo")

7710051422

Flotilovó poistnó zmluvo
pre poistenie Moje outo KASKO

Doprovný podnik mesto Povožski Bystrico s. r' o. skrótene DPMPB s.r.o.

Športovcov 34o,O17 O]. PovoŽskó Bystrico
53 153 073
SK2L2L30ó5ó].
2721306561
Všeobecnó Úverovó bonko
SK44 0200 0000 0043 085ó 1451
v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiet: Sro, vložko č".4039t/R

Rodovon Čmeto
konoteĽ
Zboro95,020 5L Zboro
77082917982
HC90ó970
slovenskó
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Čtónok l

Predmet zmluvy

L. Predmetom tejto zmluvy je poistenie súboru motorových o prĺpojných vozidiel (dbtej Len ,,ftotito''), ktorý je

uvedený v Zoznome vozidiel (dbtej ten ,,Zoznom vozidiel"; vzor Príloho č. L), otebo no Prihtóške do poistenio
(dbtej ten ,,PrihLóško"; vzor Príloho č. 2) o ktorý je neoddeliteľnou súčosťou tejto zm[uvy.

2. Poistenie motorových vozidiel so riodi Všeobecnými poistnými podmĺenkomi pre poistenie Moje outo KASKo
zo dňo 30.09.201ó (dbLej ten,,VPP") o osobitnými poistnými podmienkomi pre poistenie Moje outo KASKo
zo dňo 29'o3.2019 (d'oLej ten ,,oPP), ktoré poistnĺk obdrŽoto bols nĺmi oboznómený čo potvrdzuje podpisom
no tejto zm[uve. VPP o oPP tvorio neoddeliteľnú sÚčost tejto zmLuvy oko Príloho č. 4 o Prítoho č. 5. Zmluvné
strony so dohodLi, Že v prípode rozdielov medzi ustonoveniomi tejto zmluvy o ustonoveniomi VPP oLebo oPP,
mojÚ prednost ustonovenio tejto zm[uvy.

ČtÓnok ll

Vznik poistenio

t. Poistenie vozidie[, ktoré sú uvedené v Zoznome vozidieLolebo v PrihlÓške zočíno dňom, ktorý je v Zoznome
vozidiel olebo v PrihLóške uvedený oko zočiotok poistenĺo, nie ole skôr oko je deň nodobudnutio účinnosti tejto
zmLuvy.

2. Poistenie vozid[o ftotity, ktoré nie je uvedené v Zoznome vozidiel oLebo v PrihLóške pri uzotvironítejto zmLuvy,

môže vzniknút oj rozšírením Zozńomu vozidiel oLebo Prihtóšky niektorým z nosledujúcich spôsobov:
o) doručením doplneného Zoznqmu vozidiel (|en s uvedenĺm vozidieIvstupujúcich do poistenio dodotočne)
v elektronickej forme tok, oko je uvedené nižšie V tomto člónku, oLebo
b) doručenĺm sconu vyplnenej PrihlÓšky v elektronickej forme tok, oko je uvedené nižšie V tomto čtónku, oLebo
c) doručením originóLu podpísoného Zoznomu vozidieL, oLebo
d) doručením vyplnenej Prihtišky, tok oko je uvedené nižšie v tomto čtinku'

3' PrihLisenie vozidiel do poistenio podĽo ods. 2. písm. o) o b) tohto čtónku vykonó poistovoteľ no ziklode
doplneného Zoznqmu vozidiel olebo vyplnenej Prihtóšky, doručených v eLektronickej forme, o to z elektronickej
odresy (dbLej ten,,e-moiLovej odresy'') kontoktnej osoby poistníko. Poistenie vozid|o o[ebo vozidiet prihLósených

tokýmto spôsobom zočíno dňom uvedeným v Zoznome vozidiel olebo no PrihtÓške, nie všok skôr oko v deň
doručenio niektorého z uvedených dokumentov no e-moilovú odresu kontoktnej osoby poistovoteĽo.

4. PrihlÓsenie vozidiel do poistenio podĽo ods.2. písm. c) o d) tohto čtónku vykonó poistovoteĽ no zóklode riodne
doplneného o podpísoného Zoznomu vozidiel. o|ebo Prihtóšky opróvnenými zistupcomi obidvoch zmluvných
strón' Zočiotok poistenio vozidieIvstupujÚcich do poistenio je deň uvedený noZoznome vozidiel oLebo
Prih[Óške, nie všok skôr oko je deň podpísonio Zoznomu vozidiel otebo PrihLóšky obidvomo zmLuvnými
stronomi' Poistník je povinný originÓ[ Zoznomu vozidiel olebo PrihLóšky doručit poistovoteľovi nojneskôr do 3
dní od tokéhoto prihLisenio vozid[o do poistenio

5. Poistník je povinný nojneskôr do 3 dní od prihlósenio vozidLo do poistenio niektorým zo spôsobov uvedených
v ods' 2 tohto Člinku zmLuvy doručiť poisťovoteĽovi doklody týkojÚce so vozidie[, o to nojmö: osvedčenie
o evidencĺi vozidl.o (resp. technický preukoz), foktÚro (resp. doktod o stonovení poistnej sumy vozidlo). Ak si tÚto
povinnost nesplní, poistovoteľ mó próvo od tokto dojednoného poistenio vozid[o odstÚpit; pričom poistenie
zonikÓ od počiotku.

ó. Zmluvné strony so dohodLi, Že pri dojednoní poistnej zmluv oznómio druhej zmLuvnej strone údoje
o kontoktných osobÓch. Akúkotvek zmenu kontoktných osÔb poistnĺko o[ebo poistovoteľo olebo zmenu ich
kontoktných údojov, je možné vykonoť pĺsomne o to doručenĺm informÓcie o novej kontoktnej osobe olebo
o jej nových kontoktných údojoch osobne olebo jej zosloním prostrednĺctvom pošty, o[ebo elektronickou
formou. Zmeny kontoktných osÔb olebo zmeny ich kontoktných Údojov nodobÚdojú Účinnost dňom doručenio
tokejto informÓcie druhej zmluvnej strone.
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2.

3.

4.

Čtónok lll
Dobo poistenio, poistné obdobie

Tóto zmluvo so uzotvóro no dobu neurčitÚ s účinnostou odo dňo 01'.It.2020.

Poistným obdobím ftotiý je jeden rok. Prvé poistné obdobie zočíno dňom 0]..1_1'2020 o končí uplynutím
jedného roko. Ďotším poistným obdobím je opokovone vždy nostedujúcijeden rok.

Poistné obdobie jednotLivých vozidieL poistených vo floti[e, ktoých ditum zočiotku poistenio uvedený

v Zoznome vozidiet otebo no Prihtóške je zhodný s dňom účinnosti tejto zmluvy, so riodi poistným obdobím

ftotity podto ods. 1, tohto člinku.
Prvé poistné obdobie pre poistenie vozidto f totity, ktorého dótum zočiotku poistenio uvedený v Zozname

vozidiet olebo no Prihtóške je neskôr oko zočiotok účinnosti tejto zm[uvy, zočíno tokto uvedeným dňom
zočiotku poistenio' Koniec prvého poistného obdobiq tokéhoto vozidLo je zhodný s koncom poistného obdobio
ftoti|y podĽo ods. 1. tohto čtónku, pričom poistné bude stonovené pomerne podľo d[žky trvonio poistenio, ok nie

je v tejto zmluve uvedené inok. Ďotšie poistné obdobio tokéhoto vozid[o plynÚ zhodne s poistným obdobím

flotity.
Ak poistenie vozidlo zonikne pred koncom olebo v deň konco prvého poistného obdobio ustonoveného v ods.

3. tohto čtónku, o to okomihom vzniku totóLnej škody, prijotím oznómenio príslušným orgónom, že vozidLo bolo

odcudzené, okomihom zničenio vozid[o otebo tým, že inok odpodl.o možnosť, oby no vozidle nostoLo poistnó

udotosť o V tomto prvom poistnom období došLo k poistnej udo|ostĺ, zo ktorú poistovote[ poskytol poistné

plnenie, poistným obdobĺm vozid[o so rozumie jeden rok, pričom poistovoteľovi potrí ročné poistné. Výško

ročného poistného pre tokéto vozidlo so určí v zmysle ustonovení čL. V tejto zmLuvy'

Čtónok lv
Rozsoh poistenio

1. VozidLi poistníko je možné poistit v rozsqhu modutu poistného krytio v zmysle čtinku Il ods' 2) VPP. K modulu

poistného krytio je možné uzovriet pripoistenio v zmysle čtinku lI ods. ].) písm. b) ož g) o i) VPP. Modut
poistného krytio o rozsoh pripoistenlo je dojednoný v Zoznome vozidie[ olebo no Prihtóške.

2, Poistenie vozid[o so uzovierq so spoluúčostou, ktorej rozsoh je dojednoný v Zoznome vozidieIolebo
no Prihtóške.

3' Územnó plotnost poistenio: 9eogroÍické územie Európy, pokioĽ nie je v Zoznome vozidiel o[ebo no Prihlóške

dojednoné inok'

ČLinok V
Výško poistného, zľovo, plotenie o splotnosť poistného

Ročné poistné zo prístušný modut poistného krytio so stonoví z poistnej sumy vozid[o, rovnojúcej so novej cene

vozid[o v čose dojednóvonio poistenio, z poistných sodzieb o koeficientov podľo sodzobníko, ktorý tvorí

neoddeliteľnú súčost tejto zmLuvy oko Príloho č. 3' Pre výpočet ročného poistného zo pripoistenio pLotio

poistné sodzby podťo sodzobníko, ktorý tvorí neoddeLiteľnú súčost tejto zmluvy oko Príloho č. 3o.

PoistovoteI poskytne poistníkovi celkovú zľovu vo výške 50,oo% z ročného poistného zo dojednoný moduI

poistného krytio o dojednoné pripoistenio stonoveného v zmysle ods.1 tohto č[ónku, s výnimkou pripoistenio

finončnej stroty.
Zmluvné strony 50 dohodti, že ok nostone zmeno v niektorej z podmienok rozhodujúcich pre stonovenie výšky

poistného, mi poistovoteľ próvo jednostronne uprovit ýšku poistného, o to v rozsohu zmeny rozhodujúcej
podmienky. Podmienkomi rozhodujúcimi pre stonovenie výšky poistného sú zýšenie cien nÓhrodných dietov o

oprovórenských próc, rost indexu Spotrebiteľských cien, nórost škodovosti no tejto poistnej zmluve o zovedenie

novych doňových povinností no strone poistovoteľo. Novó výško poistného so stone plotnou okomihom jej

písomného oznimenio no odresu poistnĺko uvedenú v tejto zm[uve' Novó výško tokto uproveného poistného

ptotĺ oj pre už existujúce poistenlo. Týmto odsekom nie je dotknuté próvo poistovote[o uprovit výšku poistného

podľo ustonoveníVPP otebo oPP.

1

2.

3
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4' Poistovoteľ je opróvnený jednostronne zmenit výšku obchodnej zľovy. Novó výško obchodnej zĽovy so stone
pLotnou okomihom jej písomného oznómenio no odresu poistníko uvedenú v tejto zm[uve. Novó výško
obchodnej zľovy plotí oj pre uŽ existujÚce poistenio,

5. Výško zikĹodného ročného poistného pre jednotlivé vozid[ó zohĽodňuje doň z poistenio v zmysle Zókono
č'2t3/201'8Z' z' o doni z poistenio o zmene o doplnenĺ niektorých zókonov.

6. Poistník prehLosuje, že si je vedomý, že ceno uvedenó v tejto poistnej zmluve je kotkulovonó vrótone
peňožného plnenio v zmys|e Ş32 zÓkono č. t86/2009 Z. z. Ceno je stonoveni v zmysle Zókono NR SR
č,1'8/1996Z'z.

7. ZmLuvné strony so dohodLi, Že poistné bude hrodené v štvrťročných splÓtkoch. PoistovoteĽ providelne vykonóvo
predpis (vyúčtovonie) poistného vo výške zodpovedojúcej dohodnutej sptótke poistného, o to vŽdy noroz
pre ceLú ftoti|u. odtišne od VPP so dojednóvo, že poistné je splotné k dótumu uvedenému no tomto predpise
(vyÚčtovonĺ) poistného Predpisom (vyúčtovoním ) poistného so rozumie písomné otebo etektronické
oznÓmenie výšky o splotnosti poistného, ktoré poisťovoteľ zosielo poistníkovi.

8' V prípode vzniku poistenio vozidl'o počos poistného obdobio, zo ktoré je hrodené bežné poistné, je poistovoteľ
opróvnený podĽo podmienok tejto zmluvy predpísoť poistníkovi prorÓtne (pomerné) poistné priebeŽne
v zivis|osti od zvýšenio počtu vozidiet vo f lotile' Poistník so zovozuje uhrodiť poistné v termíne jeho splotnosti
uvedenej v predpise (vyÚčtovoní) tokéhoto poistného.

9' Je dohodnuté bezhotovostné plotenie poistného, pričom poistné so povožuje zo uhrodené dňom jeho
pripĺsonĺo no účet poisťovoteľo uvedený v zóhtoví tejto zm[uvy.

Čtónok Vl
Spróvo ftotitového poistenio

1. PoistnÍk je povinný pri uzotvóronĺ poistenio uviesť všetky poŽodovoné Údoje o vozidlóch f Lotity prostredníctvom
Zoznqmu vozidie[, resp. Prih tÓšky.

2. Poistník je povinný vozidLÓ odhlosovot z poistenio do 30 dní od zmeny mojúcej zo nisledok zÓnik poistenio
dok|odovoním tejto zmeny prís|ušným doklqdom' Odhtósenie vozid[o z poistenio je možné vykonot
elektronickou formou zosloním oznÓmenio z e-moilovej odresy kontoktnej osoby poistníko no e-moilovú
odresu kontoktnej osoby poisťovoteľo o doLožením prĺslušného doktodu preukozujúceho dôvod odhtósenio
vozid[o z poistenio, olebo zosloním odhlósenio o prísLušného doklodu preukozujúceho dôvod odhtósenio
vozid[o z poistenio prostredníctvom pošty.

Čtinok Vll
Sonkčnó doložko

L. Poisťovoteľ no zÓklode tejto poistnej zmLuvy neposkytne poistnÚ ochronu (poistné krytie) pre podnikoteľské oni
žiodne iné oktivity, vrótone poistnej ochrony (poistného krytio) mojetku, osôb oLebo zodpovednosti zo škodu,
oni neposkytne žiodne poistné olebo iné plnenie olebo inÚ výhodu, pokioll by:
o) tokóto poĺstnÓ ochrono (poĺstné krytie) o/olebo
b) tokéto podnikoteľské oLebo iné oktivity oLebo
c) tokéto poistné oLebo iné plnenie olebo inÓ výhodo

poisťovote[o vystovi[i hrozbe sonkciĹ zakazov, obmedzení oLebo porušení vyptýojúcich z rozhodnutĺ
orgonizicie spojených nirodov o/otebo z obchodných oLebo ekonomických sonkciĺ, prÓvo olebo predpisov
Európskej únie, Spojeného króĽovstvo otebo Spojených štitov omerických o/oLebo by tokýmto spôsobom došto
k porušeniu okejkoĽvek inej príslušnej ekonomickej oLebo obchodnej sonkcie vyplývojúcej zo všeobecne
zÓvozného próvneho predpisu Slovenskej repubtiky.
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ČtÓnok Vlll
ochrono informócií o osobných údojov

t. Zmluvné strony so zovozĄÚ, 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 chrónit pred strotou, odcudzením, vyzrodením, zneužitím, neopróvneným
sprístupnením o neoprÓvneným poskytnutím. Uvedené so nevztohuje no informicie, ktoré sú zrejmé
z tločených o reklomných pubtikócii oLebo sú inok všeobecne znÓme o informÓcie, ktoré sú zmluvné strony
povinné sprístupniť otebo poskytnút no zóktode všeobecne zovozných privnych predpisov.

2, Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnutó informócie vyplývojúce z plotných próvnych
predpisov uprovujúcich ochronu osobných údojov v dokumente oznómenie o sprocúvoní osobných údqjov
ktorý je neoddelitelnou sÚčostou tejto zm[uvy. Uvedené informócie sú v úplnom znení uvedené no webovom
síd[e poisťovoteľo.

3. Ak sú v tejto zm[uve, resp. v jej prítohÓch uvedené osobné údoje inej osoby, poistník podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, že mu tóto osobo udelil'o predchódzojúci písomný súhlos so sprocúvoním svojĺch osobných údojov
no účely podľo ptotného zókono o poisťovníctve o je si vedomý toho, že je povinný preukizot poisťovoteľovi

kedykoĽvek no jeho žiodost, že disponuje uvedeným písomným súhlosom tejto osoby.

Č[ónok lX
Zóverečné ustqnovenio

7. Zinikom tejto zmluvy o[ebo zónikom posledného vozidLo tejto zmluvy zonikó poistenie celej ftotiý tejto
zm[uvy.

2' SpÔsob ziniku poisteníjednottiých vozidietf Lotily uprovujÚ VPP,
3. Zmtuvné strony So dohodLi, že ustonovenie čL. Vll ods. 13) VPP so no poistenio uzovreté no zóklode tejto

zmluvy nevzťohuje.
4, Zmluvu možno menit o dopĹnoť ten čístovonými písomnými dodotkomi podpísonými opróvnenými zóstupcomi

oboch zmluvných strÓn, ok nle je v tejto zmluve uvedené inok.
5. Poistnĺk vyhLosuje o svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údoje uvedené v zmLuve, v Zoznome vozidie[, resp'

Prihtóške sÚ úptné o provdivé o nezom[čo[žiodnu skutočnosť týkojúcu so dojednivoného poistenio.
6. Poistník zóroveň vyhtosuje o svojím podpisom potvrdzuje, že bol pred uzovretím poistnej zmLuvy oboznÓmený

s jej obsohom o že v písomnej forme prevzoL lnformočný dokument o poistnom produkte, ktorý tvorí
neoddetiteľnú súčosť tejto zmluvy oko Príloho č. ó.

7, Poistník uzotvóro zmluvu vo vlostnom mene.
8. Pokioľ so jednottivé ustonovenie tejto zmLuvy stone neúčinným, nie je týmto dotknutó účinnost ostotných

Ustonovení.
9' ZmLuvné strony so oboznómi[i s obsohom tejto zm[uvy, porozumeli jej o no znok súhlosu ju slobodne podpísoLi.

L0. Tóto zmluvo je vyhotovenó v dvoch vyhotovenioch s plotnostou originÓ[u, z toho jedno vyhotovenle obdrží
poistovoteľ o jedno vyhotovenie poistník.

].L' Tóto zmluvo nodobúdo ptotnosť dňom jej podpisu obomo zmLuvnými stronomi'
12' Sprostredkovoteliom poistenio pre túto zmtuvu je Htuškovi Adriono.
13. Neoddetite[nou súčosťou tejto zmLuvy sú nosledujúce príLohy:

Príloho Č't Zoznom vozidiel (vrótone štruktúry údojov)
Príloho ć. 2'' V zor Prihtišky
Príloho č. 3, 3o: Sodzobník
PríI'oho č.4: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie Moje outo KASKo zo dňo 30.09.201ó
PríLoho č. 5: osobitné poistné podmienky k poisteniu Moje outo KASKO zo dňo 29.o3.2o19

ilil illlil ll] ilIl ililt ililt ililr ilil ililr llllilll llll
łA3Rcl 185056*
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Príloho č. ó: lnformočný dokument o poistnom produkte
Prítoho č. 7: oznÓmenie o s

V PovoŽskej Bystrici, d

Rodovon
konoteĽ
Doprovný podnik esto Povožskó Bystrico s. r. o.

procúvoní osobných údojov

?6.Ąo.?ŕ2D łaĺoV Brotislove, dňo "iľ..y'Ż

Kotoríno Besedovó
f totiLový underwriter senior
poverený riodením oddelenio poistenio flotíL

skrótene DPMPB s'r.o. A[Lionz - Slovenskó poisťovňo, o's.

          
Sklenkovó Mortino
f Lotitoý underwriter senlor
All'ionz - SlovenskÓ poisťovňo, o.s.

llilllllllillilillilllililtililtil1il ilt]iltilll liltililtil]
*A3RC l t 8506-*
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Allianz@
Slovenská poistbvňa

pruHńšrł Do poIsTENn _ pRĺLonn K FLoTlLoVEl PolsTNEl zMLUVE vyčisti dokument Vytlač dokument

n
n

pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla č'

pre poistenie Moje auto KAsKo č.

Poisťovateli Allianz - Slovenská poĺsťovňa, a. s., Dostojevského rad Ą,B1574 Bratislava, Slovenská republĺka,lČo:oo 151 700,

lČ opH: sK2020374862, zapĺsaná v obch. registri okresného súdu Bratislava l, odd.: 5a, vloŽka č. 196/8

Poistnĺk

Obchodné meno /
priezvĺsko, meno, titul

DrŽitel'(vyplnĺ sa v prĺpade, ak je odlišný od poistníka)

lčo / Rodné čĺslo

lČo / Rodné číslo

obchodné meno /
priezvisko, meno, titul

Ulica

Obec

Ulica

Obec

sú oľ.č.

PsČ

Vlastnĺkvozidla (vyplnĺ sa v prípade, ak je odlišný od poistnĺka) lČo / nodné čĺslo

Obchodné meno /
priezvisko, meno, titul

úp.č.I l 0r.č.

PsČ

Deň vyp|nenia prihlášţ Poistenie zodpovednosti od / Začiatok poistenia Moje auto KASKO odn rl ntl t_] , f-_-l
Vozldlo

Kód zo sadzobníka PZP Rokvýľoby/dátum1.evidencie [] . n
EČ

VIN

Značka

obchodný názov, ţp, variant, verzia

Čĺslo osvedčenia o evidencii (TP)

Kategória vozidla

Počet najazdených kilometrov

Zdvihový objem valcov (cm') Výkon motora (kW) Druh paliva n
Farba

Najväčšia prĺpustná celková hmotnosť (kg)

Metalĺza I
Počet miest na sedenie (sedadiel) t]

Ak má vozĺdlo iný druh použitĺa ako bežná prevádzka, uvedte aký

rr N - vozidlo prevážajúce nebezpečný
L-.] A _ autopozlcovna L_-] náklad

1 C - vozidlá použĺvané na polhohospodárske ;_-1 P - pancierované vozidlo
l l a lesné práce (iba PZP) LJ (iba Moje auto KAsKo)

n
n

T - taxislužba

V-vozidlosprávom
prednostnej jazdy
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l. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PzP)

I Limit poistného plnenia Av zmysle ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné
" poistenie zodpovednostĺ za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

I timit poistného plnenia B v zmysle ustanovenĺ Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné
" poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidĺa.

Llava

Ročné poistné PZP v EUR

n

splátţ poistného

n n o//o

Ročné poistné PZP po zl'ave v EUR

Asistenčné sĺuŽby Lady pre dvojstopové motorové vozidlo s evidenčným čîslom s najväčšou prípustnou
celkovou hmotnosťou do 3 500 kg vrátane a posádku (AS)

Ročné poistné za AS v EUR

tl
t--l
Ľ]

n
n

r0cne n polročné

Ročné poĺstné PZP po zl'ave v EUR+AS

[ štvrťročné n mesačné [
Splátkové poistné v EUR (PZP)

ll. Moje auüo KASKO

ţbava vozidla

Značka a typ autorádia

CD meničn navigačný systém
(pevne zabudovaný)

disky kolĺes
z l'ahkých zliatinn xenonove koŽené

čalúnenien svetlomety n n
Doplnková
výbava vozidla

nn
t-J

Poistná
suma
v EUR

lná ýbava/popis
samostatneJ tecnńickeJ n

jednotky

Poistná suma Poistná suma (cena) vozidla určená poistníkom

Cena vozidla je uvedená s DPH, ak nie je Cena vozidla
krížĺkom označené,,Cena vozidla bez DPH". bez DPH ! Percento [-'-1 o,

poistenia | --)^

1) Modulpoistného krytia BAsrc n BAsrc+ I oPnMnl. I omĺłĺt+ !
Spoluúčasť 5o/o,min.65 EUR ] sv"min.150 EUR n 1o%,min.330 EUR n naf--fz,

Sadzba poistného n , 7__|z Ročné poistné v EUR

EUR

Kód vozidla

Dojednáva sa územná platnosť Európa, ak nie je kríŽikom vyznačená ,,Územná platnosť 5R+ČR"
ná platnosť ;_1

sR+cR I I

Ročné poistné za dojednaný
modul poistného krytia v EUR

tl []

Koeficient za druh n Tl
použitiavozidlal l'| |

Vĺnkulácia poĺstného pĺnenia:

-násobok

áno

2) Pripoisteniezrâźkyvozidla so nĺieraťom (k modulu poistného krytia BASIC, BAslc+)

Sadzba poistného %z r,očného połstného za dojednanýr-'---'-"- mooul polstneno xrytia Ročné poistné v EUR ,l--l
3) Pripoistenie čelného skla poisteného vozidla Poistná suma 200 EUR

Toto pripoĺstenĺe sa dojednáva bez spoluúčasti.
n 4ooEUR n TooEUR n n1 OOO EURnRočné poistné v EUR
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