
Illlll
llIllI

IIIll
llIII

IlllIl
llllll

illlll
llll

101800-693-31613314 1/2
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

KOMUNÁLNA" Regionálne centrum prevádzky neživotnéhoPOISŤOVŇA i' F2.. ›. .. _ . m_
VlENNA INSURANCE GROUP _Í: _.

.0. M. 974 01 Banská Bystrica 1
lb? ft'ićl i (L I_Lil Ffiĺlš Zilíil-. :ÉĚLLL_____„ 130'PZ'P

^ AÍAV /klztm i" ' 5'," a; t: Poštovné` úverované
Registrácia: Okresný súd Iiãrat Is av V A40 ±i ` w w._„i 4 (129025252532 400oddiel Sa, vložka 3345/8 l . il.j.'ă;„u;:-:0idaŕjuz j
IČO 31595545, IČ DPH S 2 1997089 A ,5 i

jĽ-l" i'“9111i ~-›~-›- č" -J-BJ-ĺlå'ißiiiestské lesy Považská Bystrica s.r.0.Dispečing Škôd. 0850 111 566 v , .zo zahraničia- 00421 2 52 62 72 82 Povazske Podhrad'e 333
hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách 017 04 POVaŽSká Bystrica 4

Sprostredkovatel' poistenia: 2700103288
PaedDr. Terezková Marta

Poistenie zodpovednosti za Škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistka číslo: 6 824 338 984

Ve'zi a poistnej zmluvy: 2

KOMUNÁLNA poistovňa, a. s. Vienna Insurance Group vydáva túto poistku ako potvrdenie o existencii poistnej zmluvy
podľa návrhu poistnej zmluvy číslo 1048068074 uzatvoreného dňa 30.04.2019 pre poistné obdobie od 30.04.2020 do
29.04.2021.

Poistník: Mestské lesy Považská Bystrica sro., Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica 4
Začiatok poistenia: 30.04.2019 Koniec poistenia: Neurčito Poistné obdobie/spôsob platenia: rok/ročne
Variant poistného krytia: Garant EČV/ŠPZ: PB655CV Splatnost". 30.04.
Ročné poistné: 113,63 EUR Druh platby: PZ Rozsah asist. služieb: Garant Plus
Lehotné poistné: 113,63 EUR VIN: VF1HJD40362304386 Verzia asist. služieb: OZD AS PZP-4
Uhradu poistného je možné realizovat' na niektorý z nasledujúcich účtov:
Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX
Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX
Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK8? 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASKZX
Variabilný symbol: 6824338984 (číslo poistnej zmluvy), konštantný symbol: 3558

Číslo Vašej poistky budete predkladat' pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj
v ďalšom styku s poistiovatel'om. Maximálny limit plnenia pri Vašej poistnej zmluve je v prípade rizika Škody na zdraví
a nákladov pri usmrtení 5 240 000 EUR, bez ohladu na počet zranených alebo usmrtených a v pripade rizika vecná Škoda,
právne zastúpenie a ušlý zisk 1050 000 EUR, bez ohladu na počet poškodených. Ak je súčet nárokov viacerých
poškodených vyšší ako limit poistného plnenia, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere limitu poistného
plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené v poistnej zmluve v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými
podmienkami a Zmluvnými dojednaniami.

Súčasne Vám zasielame Zelenú kartu a Asistenčnú kartu, ktorá Vám umožňuje Čerpanie asistenčných služieb
vzmysle zmluvného vztahu. Zelenú kartu je vodič povinný mat pri sebe a predložit` ju na výzvu príslušníka Policajného
zboru.

Táto poistná zmluva Vás oprávňuje k čerpaniu asistenčných služieb povinného zmluvného poistenia v rozsahu
uvedenom vyššie, resp. na priloženej asistenčnej karte prostredníctvom spoločnosti GLOBAL ASISTANCE SLOVAKIA,
a to počas celej doby platnosti priloženej asistenčnej karty. V prípade potreby využitia asistenčných služieb volajte: non -
stop v SR : 18118, non - stop zo zahraničia: +421 2 6353 2236. Podrobnosti o rozsahu a podmienkach asistenčných
služieb nájdete na Mkpassk.

Táto poistná zmluva Vás oprávňuje k uplatneniu si nároku na poistné plnenie z verejných prísl'ubov (pri
súčasnom splnení podmienok poskytnutia poistného plnenia uvedených vo verejných prísluboch), ktoré dala
KOMUNÁLNA poistovňa pre rok 2020- a to na poskytnutie poistného plnenia v prípade úrazu vodiča a členov posádky
poisteného motorového vozidla (verzia VPú 2020) a na poskytnutie poistného plnenia v prípade poškodenia, zničenia
alebo straty batožiny pri havárii alebo pri živelnej udalosti poisteného motorového vozidla (verzia VPb 2020).

V záujme čo najrýchlejšieho vybavenia akejkolvek Vašej požiadavky s brát'te na sprostredkovatel'a, ktorý s Vami
poistenie dojednal alebo na adresu Regionálneho centra prevádzky neživ ného poistenia alebo na bezplatnú infolinku
0800 112 222,

Dakujeme Vám za dôveru prejavenú uzavretím poistnej zmluvy4 //"ĺ i
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