Číslonávrhu:
9860911153

Poistenie vozidiel MOJEAUTO

Poisťovater

Allianz- Sbvenskápoisťovňa, a.s., Dostojevskéhorad4, 81574 Bratislava,IČO:00 151700.

Poistník

lcDPH:SK2020374862'zaPfsanáv obch.registriOkresnéhosúduBratislavaI,odd.: Sa,vtožkač. 196/B

Rodnéčíslo/lČO

00310255

Telefónne číslo +421903512083

Priezvisko/

obchodnémeno ObecBošany
Titul pred

Meno

Titutza
menom

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

SNP

Obec

Bošany

E-mail

Súp.č. 112

Or.č. 43
PSČ95618

branislav. pajda
@ ibosany. sk

FO
Poistníkje:
Kontaktnáadresa
Priezvisko /
obchodné meno

PO

|X| podnikajúcaFO|j ptatitetDPH

Meno

PEO*(vyplnifv prípade, akje poistník PEO)

Titul pred

Titulza

menom

menom

Ulica

Súp.č.

Or. č.

Obec

PSČ

Doplňujúce údaje k podnikajúcej FO
Priezvisko
Meno

Dátum narodenia

Ulica

Súp.č.

Or. č.

Obec

PSČ

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

PEO*(vyplniť v prípade, akjevtastník vozidlaPEO)

Priezvisko /
obchodné meno
Titulpred

Meno

Titut za

menom

Ulica

menom

Or. č.

Súp.č.

Obec

PSČ

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

PEO*(vyplniť v prípade, akjedržite[vozidlaPEO)

Priezvisko /
obchodnémeno
Meno

Utica

Titulpred

Titul za

menom

menom

Súp.č.

Or. č.

Obec

PSČ

*..politicky_exponovaná osobav zmysle§ 6 zákonač-297/2008Z.z.v znení neskorších predpisov
VerziaAMC: 2022. 05. 25-1040
A3RC118901T
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Vozidlo

Dátumuvedeniado prevádzky/1.evidencie

EČ

NEDODANÉ

VIN

U5DK20000F1000236

10

09

2015

Kódzo sadzobníka PZP

PV2

Rokvýroby

2015

Číslo osvedčenia o evidencii (TP) NEDODANÉ

Značka KOVOFLEX

Počet najazdených kilometrov

Obchodnýnázov,typ, variant, verzia

500

KF-T-2

Zdvihový objem vatcov (cm3)
Farba

Kategória vozidla 0

Výkon motora (kW)

Druh paliva

"D

Červená

Metalíza

Najväčšia prípustná cetková hmotnosť (kg)

1 000

Počet miest na sedenie (sedadiel) o

Rekapitulácia poistného

Prvé poistnév EUR

N PZP

za podmienokuvedenýchv prílohe Povinnézmluvnépoisteniezodpovednostizaškodu
spôsobenúprevádzkoumotorovéhovozidta(PZP)1)
Moje auto KASKO za podmienok uvedených v prílohe Moje auto KASK02}

27 , 46
>

27 , 46

Prvépoistnéspolu v EUR

Deňvyhotovenia návrhu na uzavretie poistnej zmluvy:
30 1 | 06 |
2022

11PZP(Povinnézmluvnépoisteniezodpovednostizaškoduspôsobenúprevádzkoumotorovéhovozidla)sariadiVšeobecnýmipoistnými

podmienkamiprepovinnézmluvnépoisteniezodpovednosti'zaškoduspôsobenúprevádzkoumotorovéhovozidlazodňa01. 02.2020
a.osobLtnymi Poistnymi podmienkami pre povinnézmluvné poistenie zodpovednosti zaškoduspôsobenúprevádzkou motorového vozidla zodňa
gl 02. 2020yydanych poisfoyatetom.
Mojeauto KASKOsariadjVšeobecnymi poistnymi podmienkami pre poistenie Moje auto KASKOzodňa30. 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 KASKOzodňa30.09. 2016vydaných poisfovatefom v prípade, akboŕo dojednané urazovépripoistenie osôbvovozidle.
Vyhlásenie poistníka:

Poistníkzaplatením poistnéhovyjadrujesúhlass týmtonávrhomnauzavretiepoistnejzmluvy.Poistníkzaplatením poistnéhopotvrdzuje,žebol
s obsahom pojstných podmienok, ktorýmisapoisteniadoj'ednanéprostrednícťvom tohtonávrhunauzavŕetie poistnejzmluvyriadia. obo^
predzaplatenímpoistného. Poistníkzaplatením poistnéhopotvrdzuje, žeboloboznámenýa zároveňobdržalv pÍsomnej formeúdajevzmysle
ustanoyenia § 792azákonač.40/1964Zb.Občianskyzákonník v zn'ení neskoršich predpisov.

?-oistn berienaveclomie. zepoistnépodmienky, ktorymisariadiapoisteniadojednaneprostredníctvom tohto návrhunauzavretie poistnejzmluvy,

su muy písomnej podobe k dispozícii naweboyom sídte poisfovateľa www.allianzsp. skakoaj na predajných miestach poisfovatefa.

Pojstníkzaplatením poistnéhopotvrdzuje,ževšetkyuvedenéúdaj'esúúplné,pravdivéa nezamlčalžiadnuskutocnosftykajúcusapoistenia
dojednaneho prostredníctvom tohtonávrhunauzävretiepoistnej zmluvy,ževozidtonieje používané nainéúčelyakojeuvedenévtomto návrhu

na uzavretie poistnej zmluvy, žej'evybavené poisfoyatefom vyžadovanými zabezpečova'dmi zariadeniami a okrém uvedených klúčova ovládačov

odvozidla^azabezpecovaachzariadenížiadenďalšíkľúčaníovtádačodvozidlaa zabezpečovacíchzariadeníprinadobudnutívozidlaneobdržal
a ani nenná k dispozfcii.

Poistnázmluvanazákladetohtonayrhunauzavretiepoistnejzmluvyj'euzavretázaplatením prvéhopoistnéhov lehotedo5 kalendárnychdní od
dátumu zaciatku poistenia uvedeného v tomto návrhu.Akmajúbyfnazákladetohto návrhu nauzavŕetie poistnejzmTuvydojednanépoistenia
s rôznymidňamizačiatkupoistenia,postupujesav zmyslepredchádzajúcejvetypodľa tohozačiatkupoistenia,ktorýnastaneskôr.Naprijatienávrhu
[1a^lÍzclvreJie^oistne,12m[L!vyiePOtrebnézaplatiťpryépoistnénabankovýučetpoisfovatetanajneskôrv poslednýdeňtejtolehoty.V pr'ípade, žeprvé
poistné^ebudezaplatenénajneskôrv poslednydeňtejtolehoty,nóvrhsťratí platnost, poistnázmluvanebude uzavretaa poistnebudev^^^
Zazaplateniepoistnéhosapovažujevkladpríslusnej sumypoistnéhonabankovýúčetpoisfovateta/alebozadaniepríkazunapoukazanie
poistnéhoyprospech bankovéhoučtupoisfovatela, alebopodaniepoštovéhopeňažnéhopoukazu prostrednÍctvom Slovenskejpošty, a.s. na

äzaniepoistnéhov prospech bankovéhoúčtupoisfovateľa, akna bankovýúčet poisfovateľa bolo nazókladetakéhoto prikazu aleboDodanic

poistné aj pripisané.

V prípade, akbudepm poistnézaplatenev lehotedo5 kalendárnychdní oddátumuzačiatkupoisteniauvedenéhov tomto návrhu,poisteniesa

zaplatením prvehopoistného,t.j. nadobuododňaa hodinyzačiatkupoisteniauvedenéhov tomtonávrhudodňa
sistnéhp.V prípade, zej'edohodnutéplatenie poistnéhov splátkach, poistnazmluva podľa tohto návrhu na uzavretie poistnej
prvej splátkypoistného.

poistn' . zap!aten'm, poistnéhoberienavedomie. žepoisfovatet^mu v prípode riadnejakceptácietohtonávrhunauzavretie poistnejzmluvydorua
zmluvy poistku pre PZPs 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^. oi prisiÍCJ?aJ^eho zo t^?^, i^
Ssis^'?ič^ s,[užlel::>v pzp-9 MOJeaLlto K. A"SI<0:Poisfovaterbudepoistníka informovafo 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-ofinančnomsprostredkovani a finančnom poradenstve a o zmenea doplneniniektoiychzákonovvznení neskorších
predpisov. Peňazneplneniejestanovenév zmysteZákonaNRSRč.18/1996Z.z.o cenách'vznení'neskoršíchpredpisov.'
Pokitíje tentpnávrhnauzayretiepoistnej zmluvypredmetom verejnéhoobstarávania,poistník zaplatením poistnéhovyhlasuj'e,žev rámcitohto
zrea _ovan ° vereJ,ného^bstarávaniayykonalopatrenia potrebnék tomu,abynedošiokukonfliktuzáujmov, ktorýbymoholnarušľ^^
^no^poaarsKusutozaieDoporusifpnnciptransparentnostia principrovnakéhozaobchádzaniav zmysleust.§ 23 ods. 1 zákona

r,'. :4./^^)l?izlz: ° vereJ\lom obstarávaní a o zmenea doplnení niektorýchzákonovv znení neskoršichpredpisov.
po'st. nlk.vyhla. sujea 2aPlatením Poistného potvrdzuje, ženiej'eosobou s osobitným vzfahom k poisfovateľoviv zmysle platného zákona
ijsfovníctve.Vprípade, akjetotovyhlásenienepravdivé,berienavedomie,žetentonávrhjev zmysle§ 71ods.1 platnéhozái

o poisfovníctve od počiatku neplatný.

0 stn zclroye.nbe''ienavedomie;zeprostredníctvom príloh Povinnézmluvnépoisteniezaškoduspôsobenúprevádzkoumotorovéhovozidla
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.?omeniaakceptácienávrhúzmenypoisfovatetom:'
A3RC118902U

číslostrany 2

9860911153

^'mpoKtnéhoyyhla5UJe'že
botpreduzatvorením poistnejzmluvyoboznámenýs obsahomVšeobecných podmienok elektronickej
1"<aaesAll":lnz'
nskou
a. s.,
a^súhlasí_s ich poskytnutím v podobe, v akejmu poisfovatet poskytne p'oistnepodmienk
i komunikácies Allianz- Slovenskoupoisfovňou,a.s.súdostupnénawebovomsídle poisfovaťeľa.

Poisfovňou,

s[oye

Spracúvanie osobných údajov:

'

--, -----, -. -.. >--...., ^^^,. ^. ^^^.

POJ.5kwate.^zmysle Platnych PrávnychPredpisov upravujúcich ochranu osobnýchúdajovposkytuje poistníkovi nasledovné informácieo spracúvaní
Ktoje prevádzkovatefom?

v-zmy -eptatných_provnych, PredP.isovupravujúdchochranuosobnýchúdajovjeprevádzkovateľom osobnýchúdajovpoisfovateľ. Kontaktnéúdaje
sistnejzmluvysúzaroyeňkontaktnými údajmizodpovednej osoby.

Akoa naakýúčelzískava a spracúvapoisfovatervašeosobnéúďaje?

ucellom:sprocuva. ní.a. osobnych údajovklie.ntov(pc"stnícla Poistení). ichzástupcov, poškodených a inýchoprávnených osôb(cfalejajako"dotknuté

ti podtaplatného^zákonao poisfovníctve (napr.uzatvoreniepoistnejzmíuvy, správapoisťenia/ochrana"
l-právPoisfovateľa)- 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 údajenatento účeljedotknutáosobavzmysle platnéhozákonao poisfovníctve na
sskytnúf.Poskytnutieosobnýchúdajovjepodmienkou uzatvorenia poistnej'zmluvy. Vprípade neposkyťnutia'týc

sisfovateľoprávnenýodmietnufpoistnúzmluvuuzatvoriť.

osobn u aje.získaya poisfovateľ priamo°ddotknutýchosôbaleboprostredníctvom svojichsprostredkovateľov a tretích strán,ktorýchpodrobnv
zoznamjemožnénájsťnawebovomsídlepoisfovateta.

'

'

-,--^--...-. -. --. -... -. -.. -. -.,

OMbntudaJedotknutýchosôb namarketin9ove účelyspracúva poisfovateľlen nazákladesúhlasudotknutej osoby,ktorýmôžedotknutáosoba
i - najmäponukaproduktovvrátane

i),zasielanie noviniek (newsletter) aleboinformovanie o možnosti'prihiásif sadosúťaže organizovanej
Akéosobnéúdaj'ebudeo váspoisťovateC spracúvať?

zozmma/-m5aho50b^c[) údaJovdotknutychosôbjeuvedenyv platnomzákoneo poisfovníctve, podfaktoréhojepoisfovateľopróvneny

číslo, akje pridelené, dátumnaroden'Ía, Ytaťnapnsru šnosrť, 'druh'a'číslo
adu.totmTstiii watane, fyzickej clsoby 2astuPUJÚCeJprávnickú osobu, ako aj a'dresu miesta podnikania/ak ide-o'fyzickúosobu"i<toraje
loznačenjeuradneho registraaleboinejúradnejevidende,v ktorejje zapísanýtento podnikater,ačíslo zápisu

3Jmam.eno'-.prlezvisko'. trvalý pobyt' Prechodny pobyt/rodné

^'stra"aLebo.ev'dencle;-kontaktnéžadwané
telefónnečísl0'faxové čísl0a.adresuelektronickej pošty;dokladya'údajepreukazujúceschopnosľ
s!. zawzkxyLpoistnej zmluvy; P°,

zabezpečenie záväzkovz poistnej zmluvy; oprávnenie na'zastupovanie, ''ak'ideoiza'stupcu;
1 podmienok nauzavretie poistnejzmluvy, ktorésúustanovené'platným zákonomo poisfovníctveaíebo'osoytnými

11aleňoktoré sú dohodnutés poisfovateľom.

^pollm aat"ce^

°
Pois<OYníctve a platným zákonom o ochrane osobných údajov ako právnym základom
s/pro^vapotíovateíosobné udaJe'ktoré suv 2mysle Platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnýchúďajovpovažovane'za'osobitnú
:'rlu'a..toosobné ,údaJ'etykaJúcesazdravotnéhostavuv rozsahunevyhnutnom'na posúdenierizikap7iuzavretípoís1:neiVm[uw7zto

3istnýchzmlúva likvidádupoistnejudalosti. '

'

Vykonávapoisfovatefvsúvislostis poisfovacÍm účelomprofilovanie?

-.-----'-.-. ".

potío^ate[^ VÍmYsleplatné. hozákonaoPois<ovníctvealeboinýchosobitnýchprávnychpredpisovoprávnenývykonávaťprofilovaniesúvisiace

spolstovaam. uče[om'najmä ,UPÍsovaním rizík (underwriting), posudzovaním škodovosti v rámc'ipredzmluvných vzfahov aiebo'na'uc

Izaniapoistnýmpodvodom, a tov prípadoch predchádzajúcichpodozrení napoistnýpodvoda~[ebo~ineo'bdobne~konanie''Dôsledkom
^zo^nypois^

Ä^SÄ^SS^??Sz
Kto bude mafprístup k vašimosobným údajo'm?

o^bnÍSdo"tkLu^hoÍobmo2ePoisfo^^^^^

platnýchprávnych predpisovposkytnút/sprístupnif príjemcom, ktorí majúpostavenie

efo^a,tonajmä5udom'or9ánomčinnýmvtrestnom konaní, inýmorganomverejnelmoci, advokátom, ~spra\

'^5fovnLaml atetopoverifspracúvanímos^

^tu^coyla. imlw^slmsy:^

am prijemcovje možné náj'sť na webovom sídle poisfovateľa.
Kde budúvaše osobnéúdajespracúvan'é?

'

'

vkrajinach Európskeho hospodárskeho priestoru
°S^^aíe^ulc ^^^
ď^^S^^chSure^oíe^^teď^isfoyate^5btoCT^^^

---.---. -. ^.. -.. -... -r--(ďalejaj ako "EHP"), ale aj mimo neho,

a

to

l^spo^nolo uv:rámcis-ku^

SÄgS:^^^^

^^;äsSVSS
ms^
uiM?icSrínu. oiob^^
Ío%°úffe
.

od prevadzkovateľov

a

sprostred^^^^

Akésúvašeprávavovzťahu k vašimosobným údajom?

osobnych údajovmádotknutáosoba: právona
^^PSC^aw^p^^
SKSS^^^^S^aá^bre^e^te^e^
SSKS^^Kt K^

prístup kjej osobným údajom a právo

|aZ[5^ÄSÄtnbt°^d°lS

Akomožete namietaf vočispracúvaniu vašich osobnych udajov7

^mnystep,L%Í^?lchp. redp'Ml^ro^w
udajovmádotknutáosobaprávonamietaťprotispracúvaniuosobných
^?^^Sn^wéya ^osotTyŕ^^
sss, ssd ^a^^ktadeŕe^^^^
Toto próvo môže dotknutó osoba uplai tniť

wpeä?hS^caSnäSksŕvatefovL

rovnakym'SPOSObom"koosta~tnéprawJ uved^^^^^

AkodlhouchovávapoisfovateFvaše osobnéúdaje?

5DkÍantsopma?oZabnreÍZhmÍS^^
SKiiemom.ľoärobnyzoznam dobyspracúvaniaje možnénájsfnawebovomsídle DOÍS
Aktuá[neznenieinformačneJPovinnostiv podobeoznámeniao spracúvaníosobnýchúdajovjemožnénájsfnawebovomsídlepois
A3RC1189

číslostrany 3

9860911153

Vyhláseniepoistníka k spracúvaniu osobných údajov:

POBtník_zap. bter"mPoistnéhopotyrdzuje,žemuboliposkytnutéinformácievyplývajúcez platnýchprávnychpredpisovupravujúcichochranu
yf. ^aJÍV'. uvedené info^mácie sú,uvedené ajnawebovom sídle poisťovateľa. Preprípad, žepoistňík uviedol osobné údajeinejosoby

^'?p^P^tyŕu^ž. etátoos?ba m
. uudelilaPredchadzajúcipísomný súhlassospracúvaním svojichosobnýchúdajovpoisfovatefom^

la piatneno zäkona o^poisfovníctve a j'e si vedomý toho, žeje povinný preukázaf poisfovateľovi kedvkoľvek na ieho ziadosf. že disDonuÍÉ

uvedenýmpísomným súhlasomtejtoosoby.

Poisfoyater máprávo osloviť poistníka na účelypriameho marketingu. Proti používaniu osobných údajov na účelypriameho 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 údajovnaúčetypriameho marketingu.
- ^ ^?v^[í. e. ^d.omÍ^-toh0' fe uzatvorením noveJpoistnejzmluvybude poisfovateľopätovneoprávnenýspracúvafosobnéúdq^
marketingu, ak poistník znovu neuvedie svoju námietku.

Súhlass poskytnutím osobných údajov na marketingové účely:

prlprpad'-ak_s_a Poisfovate1' PriPriamom marketingunemôže spoliehať nasvoj oprávnený záuj'em, poistník označením políčka súhlasu
poistneho dávapoisfovateľovi súhlassospracúvaním svojichosobných údajovvrozsahu:titul, meno, priezvisko, dátum
\ telefónnečíslo, emailprípadne inéosobnéúdajetý'kajúces'azmluvnéhovzťahu s poisfovateľom'zaučelom
pnamej nľ'. rketlngoveja PredaJneJ.komunikacieJento'súhlas udetuje na dob'u počds trvania zmluvneho'vzfali u's'poisfovatebm'a'podobu
1 platnostivšetkýchzmluvnýchvzfahovs poisfovateľom. Poistník berienavedomie. žeYentosuhTas'ma'i
priamemumarketingu,akju doterazuplatnil,a žehomôžekedykoľvek odvolaf.

súhtaspoistníka s poskytnutím osobnýchúdajovnamarketingovéúčely
Elektronická komunikácia (e-mait, telefón):

uye enlm^vojho

e-mailu atelefónu vtejto

poistnej zmluve poistník

berie

na

vedomie,

fom,budúvzájomnúkomunikáciu(vrátanedokumentov)týkajúcusa:

že

poisfovateľa poistník, ktorýje fyzickou

osobou-

- tejto poistnejzmluvy;ako aj

- všetkýchexistujúcicha budúcichpoistnýchzmtúvpoistníka;

uskutocňovaťy elektronickej formeprostredníctvom nástrojovelektronickej komunikácie,ktorýmisúe-maila telefónpoistníka, a e-mail

atelefônj3 0ísfoya tefa vzmys[e yšeobecnych podmienok elektronickej komunikácie s Allianz -' Slovenskou poisfovňou, a.s, (ďalej aj ako
"všeobecnépodmienky"). Poistníkj'e povinnýoznámifpoisfovatefovi každúzmenue-mailu alebotelefónu.PoistnÍk berienavedomie, že

^an-k. poi!terl. ia-podľatejtc> p°i5tnej. zm[uvy nemáza n. áslecfokzánikelektronickej komunikácie. UčÍnky doručenia aďalšiepodmienky, za

chsabudeuskutočňovať elektronická komunikácia,vrátanezmenya zrušeniaelektronickej komunikáde, suuved"ene'vovšeobecnw

podmienkach.

'

V. ?ŕ . eziruše?ia

Elektronickei

komunikácie poistníkom

'

a

-----...-..-,.. -... -..... --. -,

potreby zasielania dokumentov

v

listinnej podobe

zo

strany poisfovateľa

:ouna korešpondenčnú^adresu poistníka) mápoisfovateľ právospoplatniftakto zosielanédokumenty, a tov súladeso^^^

uverejneným na webovom sídle poisfovateľa.

'

.

.

.

^--.. ^-... -.. -.. -... -...,.

Žiadosfouzatvorenie Dohodyo zriadení Allianz Konta (Altianz Konto):
polstník'_ktory. Je-fyziA°u os°bou^- nepodnikateľom, označením políčka záujmuo zriadenieAllianz Kontaa zaplatením poistného žiada

/Al[lanz l<onto- Návrhdohodyo zr'iadení Allianz Konta (ďa'tejajako"dohoda") bude po uzatvorení tejto poistnej zmluvy
za5tanyv. e!ektronickej Poc!obe"na e-:mail Poistníka. Dohoda sa uzotvára vyjadrením suhlasu poistníka 'soznenímjej navrhu/atoprvým
ULSPesným-pr'h[ásením sadoAl[ianz l<onta P.oužitím Prihlasovacích údajovzaslaných nae-mail (identifikačný kód)a telefón' poistníka '

1esloLpodm'enkyLza ktorychbudeslu^

azi^ušenia,súuvedenévoVšeobecných podmienkach elektronickej komunikócies 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
prespotrebiteľa pred uzavretím zmtuvy nadiafku, ktorétvoria súčasfpoistnej'zmluvy akojej p-rÍtohy.'

Počet príloh

Poznámky

1

Predajca

^

99
Zdroj obchodu

Allianz - Stovenská poisfovňa,a.s.
Juraj Dlhopolček, MSc.
člen predstavenstva

Získatetské číslo
oprávneného zástupcu
poisfovateta 1

00073009
MAčíslo spolupracovníka

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

Telefón

Získateľské číslo oprávnenéhozástupcupoisfovateľa 2

+421905453879

E-mait martin. kincek@os. allianz. sk

Informáciupotrebnúprerealizáciuplatbyprvéhopoistnéhodostaneteodoprávnenéhozástupcupoisfovateľa.
A3RC118904W

číslostrany 4

Príloha k poistnej zmtuve
(č. návrhu/ č. zmtuvy)

9860911153

Čísto rámcovej zmluvy
Návrh na uzavretie

poistnej zmluvy

RČ/ IČO

'XI

poistníka

00310255

Návrh zmeny
poistnej zmluvy

DT - kód |

DT - kód zamestnanca
/ získateľské číslo

zamestnávatefa

Povinnézmluvné poistenie zodpovednosti zaškodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)
VOZIDLO

Evidenčnéčísto NEDODANÉ

VINU5DK20000F1000236

Ak má vozidlo inýdruh použitia ako bežná prevádzka, uveďteaký:

Predbežnépoisteniezodpovednostiod:

30
30

06
06

2022

07

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

55

Začiatokúčinnostizmeny poistnej zmluvy:
na dobu neurcitú

'XI

Spôsob platenia bežné poistné

^

Poistenie

Prvé poistné

na dobu do;

jednorazové poistné

bankovým prevodom [X'j

ĎaBiepoistné bankovým prevodom ^

D

v hotovosti

SEPAinkasom z účtu

V pnpadevýberumožnosti"SEPAinkasomz úäu"jepotrebnédoručifpoisťovateľovi vyplnenýa podpísaný "Mandátnainkasov 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

zodpovednostiza škodu spôsobenúprevádzkoumotorovéhovozidla.

Dvojstopové motorovévozidlás EČVa s najväčšouprípustnou celkovou hmotnosfou do3 500kgvrátane
Spoluúčasť
vEUR

00

Asistenčné stužby pre vozidlo
a posádku (AS)

Ročné poistné
za asistenčnú službu v EUR

* S - AS Štandard; K - Komfort
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|nedošlok skodovejudalosti.Poisfovateľ priznávabonusvovýške
došto k výptate poistného ptnenia. Poisfovateľ uplatňuj'e malus vo výške
Zfavy

Celkom

ZR15

15
Ročnépoistné PZP po zohľadnení zliav a bonusu v EUR+AS

Poistnásadzba podľa ss

Splátky poistného

roéné

polročné

Splátkovépoistnév EUR

A3RC119101M

%

27 , |46
štvrťročné

27

46

TLč. 1191/AMCECO/1. 2021
číslostrany lz2

9860911153

Počet príloh

Poznámky

Deňuzavretia/zmenypoistnej zmluvy
30
06
2022
Predajca

99

^

Zdroj obchodu

Získateľské číslo

Attianz - Slovenská poisfovňa,a. s.

Allianz - Stovenská poisťovňa, a. s.

Juraj Dthopotček, MSc.
člen predstavenstva

Ing. Jozef Paška
člen predstavenstva

oprávnenéhozástupcu
poisfovateľa 1

00073009

Priezviskoa meno/ obchodnémeno
MartinKinčeks.r. o.

MAčíslo spolupracovníka

Priezvisko a meno spolupracovníka

Martin Kinčeks. r.o. Martin Kinček
Telefón

Získateľské čísto oprávnenéhozástupcu poisťovateľa 2

+421905453879

Informáciupotrebnúprerealizáciuplatby prvéhopoistnéhodostaneteodoprávnenéhozástupcupoisfovateľa.
A3RC119102N
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