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PO|STOVNA neživotného poistenia
Horná 82/25 sw ““ -VIENNA INSURANCE GROUP , .974 01 Banska Bystnca 1 mm 340126405 aPěgL/Šgš

130—PM-P &
Okresný súd Bratislava I . _ . .oddiel Sa, vložka 3345/8 Mestske lesy Povazska Bystnca s.r.o.
IČO 31595545 Povazske Podhradie 333
IC DPH SK7020000746 017 04 Považská Bystrica 4

Sprostredkovateľ poistenia: 2700103288
PaedDr. Terezková Marta

Havarijné poistenie motorových vozidiel
Poistka číslo: 6 824 349 421

Verzia poistnej zmluvy: 4

KOMUNÁLNA poist',ovňa a.s. Vienna Insurance Group vydáva túto poistku ako potvrdenie o existencii poistnej zmluvyuzavretej dňa 30. 04.2019 podla návrhu číslo 2760029754 pre poistné obdobie od 30.04 2022 do 29 04 2023

Poistník: Mestské lesy Považská Bystrica 5. r.o.. Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica 4RČ/IČO: 31613314
Začiatok poistenia: 30.04.2019 Koniec poistenia: na neurčito
Vozidlo. DACIA Duster
Číslo karosérie (VIN). VF1HJD40362304386
EČV: PBSSSCV
Územná platnosť. Európa

Poistná suma vrátane doplnkovej výbavy: 17 709,00 EUR

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

Dátum vystavenia: 10.02.2022
Vyhotovil (a): Usek prevádzky poistenia
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ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistná suma Poistné
Základné poistenie MV:
Typ poistenia B 17 709,00 EUR
Spoluúčasť: Spoluúčasť 5.00 % , Min 166.00 € (len sklo 5%, min.166 €)
Spôsob používania MV: bežné
Úmyselný požiar alebo výbuch poistené
Priznaný bonus v predchádzajúcom poistnom období: 55 %
Priznaný bonus: 60 %
Celkové ročné poistné vrátane danei za základné poistenie MV (po bonuse a iných
zľavách); 367,22 EUR

Dodatkové pripoistenie:
Čelné sklo bez obmedzenia zadarmo

Spoluúčasť 5.00 %, Min 76.60 €
Veci prepr. v mot.vozidle nepoistené nepoistené
Poistenie GAP nepoistené nepoistené
Poistenie GAP nepoistené nepoistené
Poistenie GAP nepoistené nepoistené
Poistenie GAP nepoistené nepoistené
Osoby prepravované v MV nepoistené nepoistené
Batožina nepoistené nepoistené
Náhradné vozidlo nepoistené nepoistené

Celkové ročné poistné vrátane dane1 za dodatkové pripoistenia: 0,00 EUR
Celkové ročné poistné vrátane dane1 za zákl. poistenie MV a dodatkové pripoistenia spolu: 367,22 EUR
Zľava za ročný spôsob platenia a iné zľavové korekcie: 48,36 EUR
Uprava poistného kumulatívne za predch. poistné obdobia a iné prirážkové korekcie: 10,47 EUR
Úprava poistného na nasledujúce poistné obdobie:

z dôvodu škodovosti produktu a individuálnej škodovosti2 0,00 EUR
Celkové ročné poistné vrátane dane“: 359,32 EUR

ztoho daň z poistenia1 26,62 EUR
celkové ročné poistné bez dane1 332,70 EUR

Spíátka poistného vrátane daneI: 359,32 EUR

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

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené pripísaním celkového ročného poistného, vrátane dane
z poistenia1 na účet poisťovne.

Periodicita platenia: ročne
Druh platby: bankový prevod so zasielaním avíza na úhradu
Splatnost“ poistného: 30.04.

“ Platenie poistného:
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: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASKZX

Variabilný symbol 6824349421 (čislo poistnej zmluvy)
Konštantný symbol 3558

V záujme čo najrýchlejšieho vybavenia akejkoh/ek 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 prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku
s poisťovňou. Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené v poistnej zmluve v spojení s príslušnými Všeobecnými
poistnými podmienkami a Zmluvnými dojednaniami.

Ďakujeme Vám za dôveru prejavenú uzavretím poistnej zmluvy.

1) Na toto poistenie sa uplatňuje daň z poistenia podl'a zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia 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 schopností plniť záväzky poisťovne vyplývajúce z uzavretých poistných zmlúv a zachovania rozsahu a kvality
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