
KOMUP~~t~~~ _, 

VIENNA INSURANCE GROUP l l l l l l l l 
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 

Platná od 1.1.2009 

POISTNÁ ZMLUVA 
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA 

Poistenie súboru motorových vozidiel 
Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, všeobecné poistné podmienky 

a zmluvné dojednania, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť tejto poistnej zm luvy 

A. POKYNY 

Ste vlastnfkom všetkých poisťovaných vozidiel?: 0 Áno 

V tomto prípade stačí vyplniť údaje o poistnikovi . 

Údaje o vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi na prílohách nie je nutné vypíňať . 

Údaje o držiteľovi na prílohách je nutné vyplniť tam, kde je držiteľ odlišný od vlastníka . 

B. POISTNÍKIPLATITEĽ 

Meno, priezvisko. titul: 

(Názov firmy) 

Adresa· ulica , č.d.: 

lMesto Sereď 

Nám. "r'éi>ublikv'1176/fO 
PSČ: 

926 01 

Ide o: 

O Nie 

v tomto prípade u vozidiel , kde ste vlastníkom. stačí len vyplniť údaj o poistnikovi. 

Tam, kde nie ste vlastníkom, je potrebné údaje o vlastníkovi do prílohy vždy vypln iť . 

Údaje o držiterovi na prílohách je nutné vyplniť tam, kde je držiteľ odlišny od vlastníka. 

O občana TI podnikajúcu fyzickú osobu 0 právnickú osobu 

Štátna príslušnosť : 0sR OINÁ ,. 

IIČ DPH: 

Tel . č ., e·mail. mobil: ! Korešpondenčná adresa- ulica . č .d . , PSC . mesto. tel.č. : . 

Kód banky: IBank.spojenie ·názov per'! . ústavu: vus l l špecifickY symbol · 

Poistenie dojednal·meno, priezvisko, titul Funkcia : 
Tel.č .: e-mail: 

Poistenie dojednal-meno, priezvisko. titul Funkcia : 
Tel .č.. e-mail : 

C. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE E. ÚDAJE O POISTNOM 

Začiatok poistenia: 1.1.2012 0:00 hod. Ročné poistné za (celkový počet) 6 vozidiel 

uvedených v prílohách: 1 l 3 088.00 EUR l 
Koniec poistenia: doba neurčitá Prirážky/zl'avy: % fkoef.: 

Iné prirážky a zl'avy: % lkoef .. 

93 029,09 SKK 

Výsledné ročné poistné : 634,20 EUR l 19 105,91 SKK 

Poistným obdob im je technický (poistný) rok. Lehotné poistné: 634,20 EUR l 19 105,91 SKK 

Lehotné poistné = VYsledné ročné poistné/spôsob platenia (polroč ./2 , štvrťroč ./4, mesač./12) 

!spoluúčast' l 0 NULOVÁ 0 FINANČNÁ (300 EUR) 

D ÚDAJE O PLATENÍ 

Platenie: 0 ročne o polročne O štvrťročne o mesačne O jednorazovo 

Druh 0 PZ·bank.zlo2 D KZ-bezhotovostne a avízo O KN-bezhotovostne bez avfza 

platenia: 

Be.tné poistné je splatné prvý deň prlslu§ného poistného obdobia. 

G. ZVLÁŠTNE ÚDAJE A DOJEDNANIA 

F. PRVÁ PLATBA POISTNÉHO 

l 634 20 EUR l 19 105,91 SKK 
Lehotné l Jednorazové poistné: L... ____ • ___ ...J' IL-----------l 

za obdobie od: 1.1.2012 do: 

Bolo zaplatené O v hotovosti na inkasný blok č . . 

0 PZ - bankovou zloženkou 

O KN - bezhotovostne bez avíza 

31.12.2012 

1. KOMUNÁLNA poisťovňa , a. s. Vienna Insurance Group vydá poistníkovi alebo iným určeným osobám doklad o poisteni zodpovednosti ku každému vozidlu poistenému touto poistnou zmluvou. 

2. Zelená karta bude vydaná ku všetkým motorovým vozidlám uvedených v prílohe k tejto poistnej zmluve. 

3. Doklady o poisteni a zelenej karte zaslat': a) poistníkovi 0 poštou. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy súboru motorových vozidiel je 1 písomnych príloh. 

H. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Poistník prehtasuje, 

a) že bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený so Všeobecnými poistnými podmienkami a Zmluvnými dojednaniami ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy, a tiež prehlasuje , 

že príslušné Všeobecné poistné podmienky a Zmluvné dojednania prevzal v písomnej podobe , 

b) že rovnaké poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla nedojednal u iného poisťovateľa a zaväzuje sa podať bez zbytočného odkladu 

KOMUNÁLNEJ poisťovni , a.s.Vienna Insurance Group informáciu 11 prípade, že by s iným poisťovateľom takéto poistenie 11 budúcnosti d jedna 

c) že úplne a pravdivo odpovedal na všetky pf som né otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznám 

bez zbytočného odkladu KOMUNÁLNEJ poisťovni , a.s.Vienna Insurance Group oznám iť všetky prípadné zmeny v tychto údajoch. 

V Nitre, dňa 14.12.2011 
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Platenie poistného: 

V pripade úhrady poistného z Vášho účlu uvádzame bankové spojenie: 

0178195386 l 0900 SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA 

Ako variabilný symbol pre úhradu prvého poistného uveďte čisto návrhu poistnej zmluvy. Pre platby následného poistného bude variabilný symbol totožný s či stom 

poistnej zmluvy, ktoré prideli KOMUNÁLNA poi st'ovňa , a. s. Vienna Insurance Groupa oznámi na poistke. 

Poistné je bežné a je splatné prvého dňa poistného obdobia, ktorého začiatok sa zhoduje s dňom vzn iku poistenia. Ak bolo 
dojednané platenie poistného v polročných, štvrťročných alebo mesačných splátkach, následná polročná , štvrťročná alebo 
mesačná splátka poistného je splatná v deň po uplynutí kalendárneho polroka, štvrťroka alebo mesiaca od dňa zhodnéhc 
z dňom vzniku poistenia, alebo v deň nasledujúci po poslednom dni obdobia, za ktoré bola uhradená predchádzajúca splátka. 

Poistník vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas KOMUNÁLNEJ 
poisťovni a. s. Vienna Insurance Group, aby jeho osobné údaje, získané v súvislosti s touto poistnou zmluvou , spracovávala v 
rámci svojej činnosti v po i sťovníctve po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich z 
tejto poistnej zmluvy. 

Zároveň dáva súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytovala do iných štátov, pokia!' to bude potrebné pre 
zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva , 

ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve a združeniam týchto subjektov. 

"V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č . 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte pod l' a konverzného kurzu 
zaokrúhl'ujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podl'a pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je mena uvedená v SKK len 
informútívna". 

Čisto Ziskatera t : 62900000 ! Interné č íslo z ískateľa l l !Podiel l 100% Náhra da za PZ č. l ** !Poistne:! Eu R l SKK l 
Meno a priezvisko: Respect Slovakia, s.r.o. Náhrada za PZ č . l !Poistné: l EUR l SKK l 
Čís lo Získatera 2: l1ntemé číslo získatera l l l Podiel l 
Meno a priezvisko: 

OJ : 180/182- externa steť Nttra 

Ďal~ ie záznamy: 

**1000134128; 0000098982; 1000136163; 1070506072; 1070506075; 1070438457 

Dátum prevzatia: Čí slo archívnej dávky: 

; ; 1, 



KOMUNÁLNA poisťovňa . a.s . Vienna Insurance Group 
KOMUNÁLNA., .. 

107 - technickY rok r Zékiadné poistenie T 
OR. VLAOIMiRA CLEMENTISA 10, 621 02 BRATISLAVA 2 Limit "l POistného plnenia GARANT PLUS 

IČO: 31 595 545, IČ DPH: SK2021097069 
poisťovňa Pre !koduna zdravlalebous.mrterllm SOOOOOOEUR 

Registrácia: Obchodn}' register Okres. súdu BA 1., odd .: Sa, vložka 3345/B ViENNA INSURANCE GROUP PrevecnU!.kodu ,prolivnezastUpenl••u!.lýzisk rOOOOOOI!UR 

p .t.l var::~mMV EČV 
Limit j >KUp 

Tovirenskáznačh Typ 
F1rb1 

VIN kód Rok Zdvih. Výkon Druh Cel . Poč . Séria a Ze ení Zikladné 
plnenia MV vozidla výr. ob"em motora aliva hmotnosť sed. č . TP koril poistné 

01 .01.2012 GA387CS G SB2a Dacia l- ée<venä UU1KSOAEH40182302 200! 1390 55 1740 5 SG387614 '"' 492.00EUR 

01012012 GA601CB G SBI ŠKODA Fabia Easy bóela TMBPY16Y944078186 2004 1198 47 B 1570 5 SC776991 ""' 375.00EUR 

01 .01.201 2 GA650CH G SB2b PEUGEOT 207SW biela VF:MIE9HXC34423927 2008 1560 66.2 1741 5 80224175 '"' 623.00EUR 

01.Q1 .2012 GA168AC G SAJ PIAGGIO PorterQuargo -· ZAPP1000000004860 2005 666 13 B 1500 2 PA644356 '"' 279.00 EUR 

0101.2012 GA1760G G SB3b ŠKODA Octavia sbiebomä TMB8E61ZXC2082547 2011 1968 103 NM 1995 5 NA164752 "" 944.00EUR 

01 .01.2012 GA561BY G SB1 ŠKOOA FABIA !eda mel TMBPY46Y574169798 2007 1198 47 1565 5 SG391024 '"" 375,00EUR 

porslnéspolu l 3088,00EUR 

• (Vyplň a sa u vozidiel vstupujúcich do súboru po dátume začiatku poistnej zmluvy) 

Upozornrnie: V pripade, le klient má nárok na prltnanle bonusu za bezškodový priebeh, resp. musi upl<ttnH' malus,je povinný k poistnej zmluve doloflt' Doklad o škodovom priebehu zaniknutého poistenia. 

1. Vlastník motorového vozidla 

Meno. priezvisko , til 
(Názov fi rmy) 

Adresa- ulica , č. d . j 

Tel. č., e-mail, mobil 

2. Držitel' motorového vozidla 

Meno. priezv isko, t itul : 
Názov fi rmy) 

A dresa- ulica . č.d.: 

Tel. č., e-mail , mobi 

Rč:JlCO: 

PSC· 
(Obec-dodacia pošta: 

IKOfe$pondentNI adrna ·ulica . t .d .. PSČ , mesto.let.c: .: V Nitre, dňa 14.12.2011 

RCi>Co· 

PSč: : 

fObeC-dodacTa po~ta · 

rore~pondenčná ad re5a • Ylica . t.d .. PSC. mesto. tel.c 

S pri oistenim l 
EUROGARANT PLUS 

bonus 
% 

""' 
""' 
""' 
""' -""' 

~000000 EUR 

2000000EUR 

mal us Upraven· Sposob 

% ročné Doistn · platby 

196.00EUR 

ISO.OOEUR 

249.20EUR 

lll .EO EUR 

377,fXJEUR 

150.00EUR 

1235,20EUR 

r 

KOML 
štefá, 
IČO:J · 

l 

KonverznYkurz: 1 EUR =30,1260SKK 

SUborovi Zľava za sposo [Obchodná 

zrava platby v % zľava v% 

"' '" 
"" 25. 

"' 25. 

"' '" 
"' ". 

"" 25% 

Prfloha č. 1 k PZ : _,!~ 

ná z ava Výsl. ročné poistné Výsl.lehot poistné l ..• EUR SKK EUR SKK 

19.6760!. 115.00EUR 34&4,49SKK ti5.00EUR 3464.49SKK 

23,9(4~ B3.00EUR 2500.46SKK 83.00EUR 2500.46SKK mestsllépolloo 

"·"""" 116. \0EUR 3497.63SKK 116.10 EUR 3497.63SKK mestsképollaa 

6,3925'!1. 76.00EUR 2289,58SKK 76.00EUR 2289.58SKK 

41 ,3543".4 161 ,10EUR 4853.30SKK 161.10EUR 4853.30SKK 

23.9440'Ji. 83.00EUR 25CKI,46SKK 83.00EUR 2500.46SKK 

634,20 EUR l 19105,91 SKKI 634,20 EUR l 19 105,91 SKK 


