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KQMUNÁLNA É, POISTNA ZMLUVA

W Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
VIENNAINSURANCE GROUP prevádzkou motorového Vozidla

Šieiánikuva 17. 811 05 Bratislava
Lšíiáålařšãaítžtřlři .žåišłiåšfåígóptç35215519302398333. číslo poistnej zmluvy 1048092972Okresného siidil Blatislava I. oddiel Sar vložka Ď. 3345/5 (datel len ..Doist'ovate|"'i

ziskatel'ské čislo sprostredkovatei'a 2700103288

A. Poistnik

P'ĺezv's.k° / Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.oNazov firmy

Mano - Tiiul - ÜRadnêčislo/-ićo i3»ł1,eĺ113|3,114ř
Ulica Považská Podhradie gigfontacne 333 PSČ O 11 [7 i oi 4
Obec Považská Bystrica 4 xfišgzy +421903506942
STaÍUtamy Peter Stoklasa E-mailorgan
i“ Číslo poistnej

zmluvy
'''''''''' IBAN sSWIFHB'Cď _.___..__(čis|oúčtu)iiiiiiiiiiiĺiiiĺiiiiiiiiiiiiiiiii

B. Vlasłnllt (vypiňieviadyxaďia udiišnýadpaismka) U Rodné čísm /Ü iČÜ i 1 I z i l l I l .mm _
Priezvisko/
Názov firmy Meno

. OrientačnéUlica čĺsm PSČ i i i i
Obec Teietón

c. nľžĺtel (vyplňte vtedy, ked'je odlišný od poistnl'ka) I] ROdflÉ ČÍSiO / '___I IČÛ i l I l 1 I 1 1 i TÍÍUI -
Priezvisko /
Názov firmy Š Meno _

_ Orientačné ~ *n_n-„hu“Ulica Čís|0 PSC i i i i
Obec Telefón

it. vozidla sěriaač. TP/ Ev.č.l ' _ Rak Druhč. osvedč. oevidencti “3245139 ŠPZ ` výroby , 2015 vozidla ATovár. .Značka MERCEDES-BENZ Typ Sprinter
VlN / č, karosérie l Výkon Objem

u , , ' Miesta na CeikováFarba Seda metaliza sedenie 9 hmotnosť 3500 kg

E. Poistné krytie
GARANT PLUS s limitom poistného krytia EUROGARANT PLUS Ü s limitom poistného krytia
Škody na zdravi' a pri úmrtí 5 240 000 EUR Škody na zdravia pri úmrtí 5 240 000 EUR
Škody na majetku a ušlom zisku l 050 000 EUR i Škody na maietku a ušlom zisku 2 100 000 EUR

F. Prioolstenle rozšírenýoh asistenčných služieb (BAS)
[3 ŠPEciÁL PLUS Ü `oPTiiiitiivi PLUS _ ' ' ~ Il '_ iz] Bazpñpoiateniawzširauýah asistenčných služieb
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r 'l6. Doba platnosti poistenia 7 _ 7 7 1 . _7
Začiatok i ` .` ' ` Koniec V'Poistenie na dobupuraiauiadňa 1i8ž012i2i01210 WWW) 0:91014 póžaiauiadňa -i-ž-i-i-i- -i „aufčiiú Üfl
H Platenie IwiStnéhfl poistné spôsobpoužrvama Mv B E R El M jj] N [j s [Í] z jjj
Poistnéje l bežné Ü jednorazové
Periodicita platenia poistného Forma platenia poistného
§2] ročne [:j polročne E] Štvrt'ročne Ü jednorazovo PZ poštový peňažný poukaz Ü KZ bezhotovostneaavízo
Poistná SA1 SA2 SA3 SB1SBZaSBŽbSB3aSBSbSB4 SC SD SE SF SG1 SGZ SH Sl SJ1 SJ2 SK1 SK2 SL11SL12 SL2

“'edaEJÜÜÜÜÜÜBJÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜEÍLÍÜlĺĺšLĺliĺ]
(výplň iba pre SBt ,- SB4)

Základné poistné, ` ,Vek(koet.) 7 ivýkontkoei.) , Oloes (kosti Bmuây“ płåãgådããšãm ãgasi'głžlä'żšĺ'
157,00 EUR × 1,20 × 1,05 '× 0,90 × 1,000 × 1,00 × 1,00 li

= Ročné/Jedno- Pripoistenie = SPOLU Ročné/Jed- Splátka
razové poistné 178'04 EUR + RAS O'OO EUR norazové poistné 17894 EUR poistného 178'04 EUR

Peňažný ústav poist'ovatel'a:
SLSP, as. = IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX Variabilný symbol = č. návrhu poistnej Zmluvy
Tatra banka, as. = IBAN: SK60 l100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX Konštantný Symbol = 3558
Prima banka Slovensko, as. = IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASKZX
Poistné je bežné alebo jednorazové a je splatné prvého dňa poistného Obdobia, ktorého začiatok sa zhoduje s dňom začiatku poistenia. Ak bolo dojednané
platenie bežného poistného v polročných alebo štvrt'ročných splátkách, následná polročná alebo Štvrt'ročná splátka poistného je splatná v deň po uplynutí
technického polroka alebo Štvrťroka od dna zhodného s dňom začiatku poistenia, alebo v deň nasledujúci po poslednom dni Obdobía, za ktoré bola
uhradená predchádzajúca splátka.

l. Ďalšie ustanovenia

Prehlásenie poistnika:
1. Poistnik prehlasuje, že:

a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne Oboznámený s Obsahom poistnej zmluvy, so Všeobecnými po-
istnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za Škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (d'alej len „VPP 705-11"), ktoré tvoria ne-
oddelitel'nú súčasť' poistnej zmluvy, s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostrednictvom Informačného dokumentu
o poistnom produkte (ďalej len „lPlD“) a tiež prehlasuje, že VPP 705-11 a lPlD prevzal v písomnej podobe, alebo B Že VPP 705-11 a lPlD neprevzal
v písomnej podobe ale mu boli na základe jeho žiadosti zaslané e--mailom,

b) držiteľ' poisteného motorového vozidla prostredníctvom poistnika čestne prehlasuje že počas predchádzajúcich 36 mesiacov spôsobil ako vodič
akéhokoľvek MV uvedený počet rozhodných udalosti, ktoré zavinil alebo spoluzavinil: L_O _j

c) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je Oboznámený s povinnost'ami
v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovatel'ovi všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.

2. V pripade, ak poistnik a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistnik prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poist'ovatel'ovi osobné údaje poisteného
na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Poist'ovateľ informuje poistnika, Že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o Ochrane fyzických Osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (d'alej len „“Nariadenie ) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informá-
ciami o spracúvaní jeho osobných údajov podla Nariadenia, vrátane informácii O jeho právach Zaroven berie na vedomie že informácie o spracúvaní
osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovateľa www. kpas.sk. z*

Podpis poistnika

V l Považská Bystrica I//z//MENZŤŇ v ,7 L7/ .7/
dňa y (ul/u fíČ/í

Podpis poistnika f Podpis zástupcu poisťovatel'a
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