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Havarijné poistenie motorových vozidiel

Poistka číslo: 6 822 116 624
Verzia poistnej zmluvy: 5

KOMUNÁLNA poisť ovňa, a.s., Vienna Insurance Group vydáva túto poistku ako potvrdenie o existencii poistnej zmluvy
uzavretej dňa 05.10.2017 podl'a návrhu čislo 2760016591 pre poistné obdobie od 05.10.2021 do 04.10.2022.

Poistník: Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o., Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica 4
Rox/co: 31613314
Zač iatok poistenia: 05.10.2017 Koniec poistenia: na neurčito

Vozidlo: Peugeot PARTNER
Číslo karosérie (VIN); VF37JBHY6HJ645649
gcv; PB552CN
Uzemná platnosť : Európa

Poistná suma vrátane doplnkovej výbavy: 15 640,00 EUR

V rámci rozšírených služieb k poisteniu vyššie uvedeného motorového vozidla Vám poskytujeme asistenčné služby
v zmysle priloženej asistenčnej karty a informačného letáku.

Dátum vystavenia: 19.07.2021
vyhotovil (a): Usek prevádzky poistenia
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ĎALŠIE ÚDAJE Q POISTNEJ ZMLU VE

Základné poistenie MV:
Typ poistenia B
Spoluúč as ť :Spoluúč as ť150.00 € (len sklo 5%, min.166 €)
Bpôsob používania MV: bežné _ _ „ _
Umyselný požiar alebo výbuch _ , _ ,,, _, _ . . -
Priznaný bonus v predchádzajúcom poistnom období: 60 %

'

Priznaný bonus: 65 %
Celkové ročné poistné vrátane dane" za základné poistenie MV (po bonuse a iných

Poistná suma Poistné

15 640,00 EUR

"— poistené

zľ avách): _.
*“ '

í 259,05 EUR

[Dodatkové pripoistenie: =
vCelné sklo ĺběz “obmedzenia zadarmo

Spoluúč as ť5.00 % , Min 16.60 €
Veci prepr. v motvozidle nepoistené nepoistenéPoistenie GAP nepoistené nepoistenéPoistenie GAP nepoistené nepoistené
Poistenie GAP nepoistené nepoistené
Osoby prepravované v MV nepoistené nepoistenéBatožina nepoistené nepoistené
Náhradné vozidlo nepoistené nepoistené

Celkové ročné poistné vrátane danel za dodatkové pripoistenia: 0,00 EURCelkové ročné poistné vrátane danel za zákl. poistenie MV a dodatkové pripoistenia spolu: 269,05 EUR
Zľ avaza ročný spôsob platenia a iné zľ avové korekcie: -13,45 EUR
Uprava poistného kumulatívne za predch. poistné obdobia a iné prirážkové korekcie: 20,83 EUR
Uprava poistného na nasledujúce poistné obdobie:

z dôvodu škodovosti produktu a individuálnej škodovosti? 0,00 EUR
Celkové ročné poistné vrátane dane? 276,43 EUR

ztoho daň z poistenial 20,48 EUR
celkové ročné poistné bez danel 255,95 EURsplátka poistného vrátane danel: 276,43 EUR

V priebehu poistenia poisť ovňa k výročnému dátumu poistnej zmluvy zníži, resp. zvýši poistné podl'a škodového priebehu
v zmysle zmluvných dojednani.

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené pripísaním celkového ročného poistného, vrátane dane
z poistenia“ na účet poisť ovne.

Periodicita platenia: ročne
Druh platby: bankový prevod so zasielaním avíza na úhradu
Splatnosť poistného: 05.10.

Platenie poistného:
Slovenská sporiteľň a, a.s.
Tatra banka, a.s.
Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX
IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X

Variabilný symbol 6822116624 (číslo poistnej zmluvy)
Konštantný symbol 3558

V záujme čo najrýchlejšieho vybavenia akejkolvek Vašej požiadavky sa obrátte na poradcu, ktorý s Vami poistenie dojednal
alebo na adresu Regionálneho centra prevádzky neživotného poistenia (uvedená na prvej strane) alebo na bezplatnú infolinku
0800 112 222.

Pri vzniku poistnej udalosti volajte čísla dispečingu škôd 0850 111 566, zo zahraničia 00421 2 52 62 72 82.

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v pripade poistnej udalosti, o aj v ďalšom styku
s poisť ovňou. Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené v poistnej zmluve v spojeni s prísl šnýmji Všeobecnými
poistnými podmienkami a Zmluvnými dojednaniami. "

Ďakujeme Vám za dôveru prejavenú uzavretím poistnej zmluvy.

Mestské lesy
Považskú Bystrica, s.r.o.

1) Na toto poistenie sa uplatňuje daň z poistenia podl'a zákona č. 213/2018 Z.z. o dani oistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) V súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného a na základe vývoja škodovosti v segmente havarijného
poistenia sme v rámci zachovania schopnosti plniť záväzky poisť ovne vyplývajúce z uzavretých poistných zmlúv a zachovania rozsahu a kvality
poistenia. vrátane poskvtovaných benefitov. pristúpili k úprave ročného poistného v súlade s nlatnúmi všnnhnnnúmi nnidnúmi nkamrakuama
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