
Číslo návrhu:

9860911153

Poistenie vozidiel MOJE AUTO

Poisťovater Allianz - Sbvenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700.
Poistník lc DPH: SK2020374862' zaPfsaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd. : Sa, vtožka č. 196/B
Rodnéčíslo/lČO 00310255
Priezvisko/
obchodnémeno ObecBošany

Telefónne číslo +421903512083

Titul predMeno

Adresa trvalého pobytu / sídla / miesta podnikania (akje poistník podnikajúca FO)
SNP

Bošany

branislav. pajda

@ ibosany. sk

|X| podnikajúca FO |j ptatitet DPHFO PO

Ulica

Obec

E-mail

Poistníkje:
Kontaktná adresa
Priezvisko /
obchodné meno

Meno

Ulica

Obec

Doplňujúce údaje k podnikajúcej FO
Priezvisko

Meno

Ulica

Obec

Vlastníkvozidta (vyplnísa v prípade, akje odlišný od osoby poistníka)
Rodnéčísto/lČO

Priezvisko /
obchodné meno

Meno

Ulica

Obec

DržiteFvozidla (vyplní sa v prípade, akje odlišný od osoby poistníka)
Rodnéčísb/lČO

Priezvisko /
obchodné meno

Meno

Utica

Obec

Súp.č. 112

Titutza

menom

Or.č. 43

PSČ 95618

PEO* (vyplnifv prípade, akje poistník PEO)

Titul pred
menom

Súp.č.

Titulza

menom

Or. č.

PSČ

Dátum narodenia

Súp.č. Or. č.

PSČ

PEO* (vyplniť v prípade, akje vtastník vozidla PEO)

Titulpred
menom

Súp.č.

Titut za
menom

Or. č.

PSČ

PEO* (vyplniť v prípade, akje držite[ vozidla PEO)

Titulpred
menom

Súp.č.

Titul za

menom

Or. č.

PSČ

*..politicky_exponovaná osoba v zmysle § 6 zákona č- 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
VerziaAMC: 2022. 05. 25-1040
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Vozidlo

Dátum uvedenia do prevádzky/1. evidencie

EČ NEDODANÉ

VI N U5DK20000F1000236

Značka KOVOFLEX

9860911153

09 10 2015 Kategória vozidla 0

Rokvýroby 2015Kód zo sadzobníka PZP PV2

Číslo osvedčenia o evidencii (TP) NEDODANÉ

Počet najazdených kilometrov 500

Obchodný názov, typ, variant, verzia KF-T-2

Zdvihový objem vatcov (cm3)

Farba Červená

Najväčšia prípustná cetková hmotnosť (kg) 1 000

Rekapitulácia poistného

Výkon motora (kW) Druh paliva

Metalíza"D
Počet miest na sedenie (sedadiel) o

N PZP za podmienok uvedených v prílohe Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidta (PZP)1)

Moje auto KASKO za podmienok uvedených v prílohe Moje auto KASK02}

Prvé poistné v EUR

Deň vyhotovenia návrhu na uzavretie poistnej zmluvy:
30 1 | 06 | 2022

Prvé poistné spolu v EUR

27 ,

>

27 ,

46

46

11 PZP (Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) sa riadi Všeobecnými poistnými
podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti'za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 01. 02. 2020
a.osobLtnymi Poistnymi podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa
gl 02. 2020 yydanych poisfoyatetom.

Moje auto KASKOsa riadj Všeobecnymi poistnymi podmienkami pre poistenie Moje auto KASKO zo dňa 30. 09. 2016, Osobitnými poistnými
Podrnienkami k poisteniuMpj e auto KASKO zo dňa 29. 03. 2019 a Osobitnýnni poistnými podmienkami pre úrazové pripoistenie k poisteniu Moj'e
auto KASKO zo dňa 30. 09. 2016 vydaných poisfovatefom v prípade, ak boŕo dojednané urazové pripoistenie osôb vo vozidle.

Vyhlásenie poistníka:
Poistník zaplatením poistného vyjadruje súhlas s týmto návrhom na uzavretie poistnej zmluvy. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že bol
s obsahom pojstných podmienok, ktorými sa poistenia doj'ednané prostrednícťvom tohto návrhu na uzavŕetie poistnej zmluvy riadia. obo^
pred zaplatenímpoistného. Poistníkzaplatením poistného potvrdzuje, že bol oboznámený a zároveň obdržal v pÍsomnej forme údaje vzmysle
ustanoyenia § 792a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zn'ení neskoršich predpisov.
?-oistn berie naveclomie. zepoistné podmienky, ktorymi sa riadia poistenia dojednane prostredníctvom tohto návrhu na uzavretie poistnej zmluvy,
su muy písomnej podobe k dispozícii na weboyom sídte poisfovateľa www.allianzsp. sk ako aj na predajných miestach poisfovatefa.
Pojstník zaplatením poistného potvrdzuje, že všetky uvedené údaj'e sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutocnosftykajúcusapoistenia
dojednaneho prostredníctvom tohto návrhu na uzävretie poistnej zmluvy, že vozidto nie je používané na iné účely ako je uvedené vtomto návrhu
na uzavretie poistnej zmluvy, žej'e vybavené poisfoyatefom vyžadovanými zabezpečova'dmi zariadeniami a okrém uvedených klúčov a ovládačov
od vozidla^a zabezpecovaach zariadení žiaden ďalší kľúč aní ovtádač od vozidla a zabezpečovacích zariadení pri nadobudnutí vozidla neobdržal
a ani nenná k dispozfcii.
Poistná zmluva na základe tohto nayrhu na uzavretie poistnej zmluvy j'e uzavretá zaplatením prvého poistného v lehote do 5 kalendárnych dní od
dátumu zaciatku poistenia uvedeného v tomto návrhu. Ak majú byf na základe tohto návrhu na uzavŕetie poistnejzmTuvydojednanépoistenia
s rôznymi dňami začiatku poistenia, postupuje sa v zmysle predchádzajúcej vety podľa toho začiatku poistenia, ktorý nastane skôr. Na prijatienávrhu
[1a^lÍzclvreJie ̂ oistne,12m[L!vyie POtrebné zaplatiť pryé poistné na bankový učetpoisfovateta najneskôr v posledný deň tejto lehoty. V pr'ípade, že prvé
poistné^ebude zaplatené najneskôr v posledny deň tejto lehoty, nóvrh sťratí platnost, poistná zmluva nebude uzavreta a poistne bude v^^^
Za zaplatenie poistného sa považuje vklad príslusnej sumy poistného na bankový účet poisfovateta/alebozadaniepríkazunapoukazanie
poistnéhoy prospech bankového učtupoisfovatela, alebo podanie poštového peňažného poukazu prostrednÍctvom Slovenskejpošty, a. s. na

äzanie poistného v prospech bankového účtu poisfovateľa, akna bankovýúčet poisfovateľa bolo na zókladetakéhoto prikazu aleboDodanic
poistné aj pripisané.

V prípade, ak bude pm poistné zaplatene v lehote do 5 kalendárnych dní od dátumu začiatku poistenia uvedeného v tomto návrhu, poistenie sa
zaplatením prveho poistného, t.j. na dobu odo dňa a hodiny začiatku poistenia uvedeného v tomto návrhu do dňa

sistnéhp. V prípade, zej'e dohodnuté platenie poistného v splátkach, poistna zmluva podľa tohto návrhu na uzavretie poistnej
prvej splátky poistného.

poistn' . zap!aten'm, poistného berie na vedomie. že poisfovatet^mu v prípode riadnej akceptácie tohto návrhu na uzavretie poistnej zmluvydorua
zmluvy poistku pre PZP s potvrdením o poistení a zelenou kartou a poistku pre ostatné'dojednané

??l!t-ei n .Lp?[st^ c'pl?t^ním Pc?istného b,ene, na vedomie, že počas platnosti poistnej zmluvy môže poisfovateľuhradif poistné aždov^ky 100 %
^T^^. ?Lst^. oiprisiÍCJ?aJ^eho zo t^?^, i^
Ssis^'?ič^ s,[užlel::> v pzp-9 MOJe aLlto .KA"SI<0: Poisfovater bude poistníka informovaf o prí'padnejzmene vyskyposkytnutejuhr'ady.
fľl'5^'^ ̂ a,pnl?t,^Í!^ SO!stnÍho PotvrdzuJe. že sije vedomy, že poistné v tomto návrhu je kalkulované vrátane peňažného ptneni^^^ §32

í>/200? z;z-ofinančnom sprostredkovani a finančnom poradenstve a o zmene a doplneni niektoiych zákonov vznení neskorších
predpisov. Peňazne plnenieje stanovené v zmyste Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách'vznení'neskoršíchpredpisov.'
Pokitíje tentp návrh na uzayretiepoistnej zmluvy predmetom verejného obstarávania, poistník zaplatením poistného vyhlasuj'e, že v rámci tohto
zrea _ovan ° vereJ,ného^bstarávania yykonalopatrenia potrebné k tomu, aby nedošio ku konfliktu záujmov, ktorý by moholnarušľ^^

^no^poaarsKu sutoz aieDoporusif pnncip transparentnosti a princip rovnakého zaobchádzania v zmysle ust. § 23 ods. 1 zákona
r,'. :4. /^^)l?izlz: ° vereJ\lom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov.
po'st. nlk. vyhla. suje a 2aPlatením Poistného potvrdzuje, že niej'e osobou s osobitným vzfahom k poisfovateľoviv zmysle platného zákona

ijsfovníctve. Vprípade, akje toto vyhlásenie nepravdivé, berie na vedomie, že tento návrhje v zmysle § 71 ods. 1 platného zái
o poisfovníctve od počiatku neplatný.

0 stn zclroye. nbe''ie na vedomie;ze prostredníctvom príloh Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
CIJV10Jea-uto KAS,KO može vykonaf ajzmeny poistení dojednaných v rámci Poisťenia vozidiel MOJE ÄUTO. Zmena v takomtoprÍ^ nadobudne
U^A. ?iz. ľ, a..z,2,ki?,d,e,,p,^,m.^,^,, <?z.?omenia akceptácie návrhú zmeny poisfovatetom:'
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9860911153
^'mpoKtnéhoyyhla5UJe'že bot pred uzatvorením poistnej zmluvy oboznámený s obsahom Všeobecných podmienok elektronickej

1"<aaesAll":lnz' s[oye nskou Poisfovňou, a.s., a^súhlasí_s ich poskytnutím v podobe, v akej mu poisfovatet poskytne p'oistnepodmienk
i komunikácie s Allianz - Slovenskou poisfovňou, a.s. sú dostupné na webovom sídle poisfovaťeľa.

Spracúvanie osobných údajov: ' --, -----,-. -..>--...., ^^^,. ^. ^^^.
POJ.5kwate.^zmysle Platnych Právnych Predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov poskytuje poistníkovi nasledovné informácie o spracúvaní
Ktoje prevádzkovatefom?

v-zmy -eptatných_provnych, PredP.isov upravujúdch ochranu osobných údajovje prevádzkovateľom osobných údajov poisfovateľ. Kontaktné údaje
sistnej zmluvy sú zaroyeň kontaktnými údajmi zodpovednej osoby.

Ako a na aký účel získava a spracúva poisfovatervaše osobné úďaje?
ucellom :sprocuva. ní. a. osobnych údajov klie.ntov (pc"stnícla Poistení). ich zástupcov, poškodených a iných oprávnených osôb (cfalej aj ako "dotknuté

ti podta platného^zákona o poisfovníctve (napr. uzatvorenie poistnej zmíuvy, správa poisťenia/ochrana"
l-práv Poisfovateľa)- Predchádzanie a odhafovanie poísfovacích podvodov alebo marketingový-účel. 'Prawym zakíadom'

sprof.úv.ani 'aje.najmäplatny zál<on ° Poísfovnictve, iné osobitné pravne predpisy alebo súhlas dotknutejosoby. Pocfrobnýzoznam'účel'ov

u:za^o/en'e. paslnej. zmluvy-je dobrovo[né' avšal<osobné údaje na tento účelje dotknutá osoba vzmysle platného zákona o poisfovníctve na
sskytnúf. Poskytnutie osobných údajovje podmienkou uzatvorenia poistnej'zmluvy. Vprípade neposkyťnutia'týc

sisfovateľoprávnený odmietnuf poistnú zmluvu uzatvoriť.
osobn u aje.získaya poisfovateľ priamo °d dotknutých osôb alebo prostredníctvom svojich sprostredkovateľov a tretích strán, ktorých podrobnv
zoznamjemožnénájsťnawebovomsídlepoisfovateta. ' ' -,--^--...-. -. --. -... -. -.. -. -.,
OMbntudaJedotknutýchosôb na marketin9ove účelyspracúva poisfovateľlen na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý môže dotknutá osoba

i - najmä ponuka produktov vrátane
i), zasielanie noviniek (newsletter) alebo informovanie o možnosti'prihiásif sa do súťaže organizovanej

Aké osobné údaj'e bude o vás poisťovateC spracúvať?
zozmma/-m5aho50b^c[) údaJovdotknutychosôbje uvedeny v platnom zákone o poisfovníctve, podfa ktoréhoje poisfovateľopróvneny

3Jmam.eno'-.prlezvisko'. trvalý pobyt' Prechodny pobyt/rodné číslo, akje pridelené, dátumnaroden'Ía, Ytaťnapnsru šnosrť, 'druh'a'číslo
adu.totmTstiii watane, fyzickej clsoby 2astuPUJÚCeJ právnickú osobu, ako aj a'dresu miesta podnikania/ak ide-o'fyzickúosobu"i<toraje

loznačenjeuradneho registra alebo inej úradnej evidende, v ktorejje zapísanýtento podnikater, ačíslo zápisu
^'stra"aLebo. ev'dencle;-kontaktné telefónne čísl0'faxové čísl0 a.adresu elektronickej pošty; dokladya'údajepreukazujúceschopnosľ

s!. zawzkxyLpoistnej zmluvy; P°,žadwané zabezpečenie záväzkovz poistnej zmluvy; oprávnenie na'zastupovanie, ''ak'ideoiza'stupcu;
1 podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené'platným zákonom o poisfovníctveaíebo'osoytnými

11 aleňo ktoré sú dohodnuté s poisfovateľom.

^pollm aat"ce^ ° Pois<OYníctve a platným zákonom o ochrane osobných údajov ako právnym základom
s/pro^vapotíovateíosobné udaJe'ktoré su v 2mysle Platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnýchúďajovpovažovane'za'osobitnú

:'rlu'a..toosobné ,údaJ'etykaJúce sa zdravotného stavu v rozsahu nevyhnutnom'na posúdenierizika p7iuzavretípoís1:neiVm[uw7zto
3istných zmlúv a likvidádu poistnej udalosti. ' ' -.-----'-.-.".

Vykonáva poisfovatefv súvislosti s poisfovacÍm účelom profilovanie?
potío^ate[^ VÍmYsleplatné. hozákonao Pois<ovníctve alebo iných osobitných právnych predpisov oprávnený vykonávať profilovanie súvisiace
spolstovaam. uče[om'najmä ,UPÍsovaním rizík (underwriting), posudzovaním škodovosti v rámc'i predzmluvných vzfahov aiebo' na'uc

Izania poistnýmpodvodom, a to v prípadoch predchádzajúcich podozrení na poistný podvod a~[ebo~ineo'bdobne~konanie''Dôsledkom
Ä^SÄ^SS^??Sẑ zo^nypois^

Kto bude maf prístup k vašim osobným údajo'm?
o^bnÍSdo"tkLu^hoÍobmo2ePoisfo^^^^^ platnýchprávnych predpisov poskytnút/sprístupnif príjemcom, ktorí majú postavenie

efo^a, tonajmä 5udom' or9ánom činným vtrestnom konaní, iným organom verejnelmoci, advokátom, ~spra\
'^5fovnLaml atetopoverifspracúvanímos^

^tu^coyla. imlw^slmsy:^
am prijemcovje možné náj'sť na webovom sídle poisfovateľa. ' ' ---.---.-. ^.. -.. -...-r---

Kde budú vaše osobné údaje spracúvan'é?
°S^^aíe^ulc ^^^ vkrajinach Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako "EHP"), ale aj mimo neho, a to

ď^^S^^chSure^oíe^^teď^isfoyate^5btoCT^^^
l^spo^nolo uv:rámcis-ku^

SÄgS:^^^^
^^;äsSVSS ms^
.
uiM?icSrínu. oiob^^
Ío%°úffe od prevadzkovateľov a sprostred^^^^

Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?
^^PSC^aw^p^^ osobnych údajovmádotknutáosoba: právona prístup kjej osobným údajom a právoSKSS^^^^S^aá^bre^e^te^e^
SSKS^^Kt K^
|aZ[5^ÄSÄtnbt°^d°lS
Ako možete namietaf voči spracúvaniu vašich osobnych udajov7
^mnyste p,L%Í^?lchp. redp'Ml^ro^w udajovmá dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných
^?^^Sn^wéya ^osotTyŕ^^
sss,ssd^a^^ktadeŕe^^^^
wpeä?hS^caSnäSksŕvatefovL Toto próvo môže dotknutó osoba uplaitniť rovnakym'SPOSObom"koosta~tnéprawJ uved^^^^^

Ako dlho uchováva poisfovateFvaše osobné údaje?
5DkÍantsopma?oZabnreÍZhmÍS^^
SKiiemom. ľoärobnyzoznam doby spracúvania je možné nájsf na webovom sídle DOÍS

Aktuá[neznenie informačneJ Povinnosti v podobe oznámenia o spracúvaní osobných údajovje možné nájsf na webovom sídle pois

A3RC1189
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9860911153
Vyhlásenie poistníka k spracúvaniu osobných údajov:
POBtník_zap. bter"m Poistného potyrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie vyplývajúce z platných právnych predpisov upravujúcich ochranu

yf. ̂aJÍV'. uvedené info^mácie sú, uvedené aj na webovom sídle poisťovateľa. Pre prípad, že poistňík uviedol osobné údaje inejosoby
^'?p^P^tyŕu^ž. etáto os?ba .mu udelila Predchadzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poisfovatefom^

la piatneno zäkona o^ poisfovníctve a j'e si vedomý toho, že je povinný preukázaf poisfovateľovi kedvkoľvek na ieho ziadosf. že disDonuÍÉ
uvedeným písomným súhlasom tejto osoby.

Poisfoyater má právo osloviť poistníka na účely priameho marketingu. Proti používaniu osobných údajov na účely priameho marketir
možné zo strany poistníka kedykoľvek namietať
1-I ̂ í. s"tní. llo-f?-a. č!^í-m-t?Ít? Pollcka a zaP[atením poistného namieta protj používaniu osobných údajov na účety priameho marketingu.
- ̂  ̂ ?v^[í. e. ^d.omÍ^-toh0' fe uzatvorením noveJ poistnej zmluvybude poisfovateľopätovneoprávnenýspracúvafosobnéúdq^

marketingu, ak poistník znovu neuvedie svoju námietku.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov na marketingové účely:
prlprpad'-ak_s_a Poisfovate1' Pri Priamom marketingunemôže spoliehať na svoj oprávnený záuj'em, poistník označením políčka súhlasu

poistneho dáva poisfovateľovi súhlas sospracúvaním svojich osobných údajovvrozsahu:titul, meno, priezvisko, dátum
\ telefónne číslo, email prípadne iné osobné údaje tý'kajúce s'a zmluvného vzťahu s poisfovateľom'zaučelom

pnamej nľ'. rketlngoveja PredaJneJ. komunikacieJento'súhlas udetuje na dob'u počds trvania zmluvneho'vzfaliu's'poisfovatebm'a'podobu
1 platnosti všetkých zmluvných vzfahov s poisfovateľom. Poistník berie na vedomie. žeYentosuhTas'ma'i

priamemu marketingu, akju doteraz uplatnil, a že ho môže kedykoľvek odvolaf.
súhtas poistníka s poskytnutím osobných údajov na marketingové účely

Elektronická komunikácia (e-mait, telefón):
uye enlm^vojho e-mailu atelefónu vtejto poistnej zmluve poistník berie na vedomie, že poisfovateľa poistník, ktorýje fyzickou osobou-

fom, budú vzájomnú komunikáciu (vrátane dokumentov) týkajúcu sa:
- tejto poistnej zmluvy; ako aj
- všetkých existujúcich a budúcich poistných zmtúv poistníka;
uskutocňovaťy elektronickej forme prostredníctvom nástrojov elektronickej komunikácie, ktorými sú e-mail a telefón poistníka, a e-mail
atelefônj3 0ísfoya tefa vzmys[e yšeobecnych podmienok elektronickej komunikácie s Allianz -' Slovenskou poisfovňou, a.s, (ďalej aj ako
"všeobecné podmienky"). Poistníkj'e povinný oznámif poisfovatefovi každú zmenu e-mailu alebo telefónu. PoistnÍk berie navedomie, že
^an-k. poi!terl. ia-podľatejtc> p°i5tnej. zm[uvy nemá za .náslecfok zánik elektronickej komunikácie. UčÍnky doručenia aďalšie podmienky, za

ch sa bude uskutočňovať elektronická komunikácia, vrátane zmeny a zrušenia elektronickej komunikáde, su uved"ene'vovšeobecnw
podmienkach. ' ' -----...-.. -,.. -... -..... --. -,

V.?ŕ . eziruše?ia Elektronickei komunikácie poistníkom a potreby zasielania dokumentov v listinnej podobe zo strany poisfovateľa
:ou na korešpondenčnú^adresu poistníka) má poisfovateľ právo spoplatnif takto zosielané dokumenty, a to v súlade so^^^

uverejneným na webovom sídle poisfovateľa. ' . . . ^--.. ^-... -.. -.. -... -...,.

Žiadosfouzatvorenie Dohody o zriadení Allianz Konta (Altianz Konto):
polstník'_ktory. Je-fyziA°u os°bou^- nepodnikateľom, označením políčka záujmu o zriadenie Allianz Konta a zaplatením poistného žiada

/Al[lanz l<onto- Návrh dohodyo zr'iadení Allianz Konta (ďa'tej aj ako "dohoda") bude po uzatvorení tejto poistnej zmluvy
za5tanyv. e!ektronickej Poc!obe"na e-:mail Poistníka. Dohoda sa uzotvára vyjadrením suhlasu poistníka 'so znenímjej navrhu/atoprvým
ULSPesným- pr'h[ásením sa do Al[ianz l<onta P.oužitím Prihlasovacích údajovzaslaných na e-mail (identifikačný kód)a telefón' poistníka '
1esloLpodm'enkyLza ktorychbudeslu^

azi^ušenia, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach elektronickej komunikócie s Allianz - S[ovenskou'poisfovnou, "as.i
označte v prípade záujmu o zriadenie Allianz Konta

p?Lstľk z-aplater"m. poistného Potvrdzuje, že bol pred uzavretím tohto návrhu oboznámený s jej obsahom, a že v písomnej forme
pre spotrebiteľa pred uzavretím zmtuvy na diafku, ktoré tvoria súčasf poistnej'zmluvy akojej p-rÍtohy.'

Počet príloh Poznámky

1

Predajca

99
Zdroj obchodu

Získatetské číslo
oprávneného zástupcu
poisfovateta 1

00073009

MAčíslo spolupracovníka

^
Allianz - Stovenská poisfovňa, a.s.

Juraj Dlhopolček, MSc.
člen predstavenstva

Altianz - Stovenská poisfovňa, a.s.
Ing. Jozef Paška

čten predstavenstva

Priezvisko a meno / obchodné meno
MartinKinčeks. r. o.

Priezviskoa meno spolupracovníka
Martin Kinčeks. r.o. Martin Kinček

Získateľské číslo oprávneného zástupcu poisfovateľa 2Telefón

+421905453879

E-mait martin. kincek@os. allianz. sk
Informáciu potrebnú pre realizáciu platby prvého poistného dostanete od oprávneného zástupcu poisfovateľa.
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Príloha k poistnej zmtuve
(č. návrhu / č. zmtuvy)

Čísto rámcovej zmluvy

9860911153

Návrh na uzavretie

poistnej zmluvy

Návrh zmeny
poistnej zmluvy

DT - kód |

'XI RČ / IČO
poistníka

00310255

zamestnávatefa
DT - kód zamestnanca

/ získateľské číslo

(A, C, N, T, V, H, S, D)

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)
VOZIDLO Evidenčnéčísto NEDODANÉ VINU5DK20000F1000236

Ak má vozidlo iný druh použitia ako bežná prevádzka, uveďte aký:

Predbežné poistenie zodpovednosti od: 30 06 2022

Začiatok účinnosti zmeny poistnej zmluvy:

Poistenie na dobu neurcitú 'XI
Spôsob platenia bežné poistné ^

na dobu do;

30 06 07 55

jednorazové poistné

Prvé poistné bankovým prevodom [X'j v hotovosti

SEPA inkasom z účtu

D

ĎaBie poistné bankovým prevodom ^

V pnpade výberu možnosti "SEPA inkasom z úäu"je potrebné doručif poisťovateľovi vyplnený a podpísaný "Mandát na inkaso v SEPA".

P><| Limit Poistného plnenia A v zmysle ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidta.

Limit poistného plnenia B v zmysle ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Dvojstopové motorové vozidlá s EČV a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosfou do 3 500 kg vrátane

00
Spoluúčasť
vEUR

* S - AS Štandard; K - Komfort

Asistenčné stužby pre vozidlo

a posádku (AS)
Ročné poistné

za asistenčnú službu v EUR

Ročné poistné PZP v EUR 34 00

Pre účely priznania bonusu alebo uplatnenia malusu poistník vyhlasuje, že doteraz v súvislosti s jeho zodpovednosťou
za prevádzku motorového vozidla

|X| nedošlo k skodovej udalosti. Poisfovateľ priznáva bonus vo výške
došto k výptate poistného ptnenia. Poisfovateľ uplatňuj'e malus vo výške

Zfavy

ZR15

Poistná sadzba podľa

Celkom

15 %

ss

Ročné poistné PZP po zohľadnení zliav a bonusu v EUR+AS

Splátky poistného roéné polročné

Splátkové poistné v EUR

27 , |46

štvrťročné

27 46

A3RC119101M
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9860911153

Počet príloh Poznámky

Deň uzavretia/zmeny poistnej zmluvy
202230 06

Predajca

99

Zdroj obchodu

Získateľské číslo

oprávneného zástupcu
poisfovateľa 1

00073009

MAčíslo spolupracovníka

Telefón

+421905453879

Attianz - Slovenská poisfovňa, a. s.
Juraj Dthopotček, MSc.

člen predstavenstva

^
Allianz - Stovenská poisťovňa, a. s.

Ing. Jozef Paška
člen predstavenstva

Priezvisko a meno / obchodné meno

MartinKinčeks.r. o.

Priezvisko a meno spolupracovníka

Martin Kinčeks. r.o. Martin Kinček

Získateľské čísto oprávneného zástupcu poisťovateľa 2

Informáciu potrebnú pre realizáciu platby prvého poistného dostanete od oprávneného zástupcu poisfovateľa.
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