
VIENNA INSURANCE GROUP

okresný súd Bratislava l

oddiel Sa, vloŽka 3345lB
lČo 31595545
lČ DPH sK7o2oooo746

Vozidlo:
Čísto karoséie (VtN}:
pcv:
Územná platnosť:

Poistná suma vrátane doplnkovej ýbavy:

Dátum vystavenia. 19.11.2018
Vyhotovil (a): Úsek prevádzky poistenia

87847-15

KoMUNALNA poĺst'ovňa, a.s.
Vienna lnsurance GrouP
Regionál ne centrum prevádzky neŽivotn ého poistenia
Horná 82125
97401Banská Bystrica 1

130-PM-P

Dátum podania: 22.1 1 .2a18
obec Krajné
Krajné 52
916 16 Krajné

-?Ťľ,ľái,iffií

Sprostredkovateľ poistenia: 27001 03368
Rusnáková lveta

Havarijné poistenie motorových vozidiel
Poistka číslo: 6 822 691 629

Vezia poistnej zmluvy: 2

KOMUNALNA poist'ovňa, a.s., Vienna lnsurance Group vydáva túto poĺstku ako potvrdenie o existencii poistnej zmluvy uzavretej dňa
05.02.2018 podl'a návrhu číslo 2760020833 pre poistné obdobie od 05'02.2019 do o4.o2'2o2o.

Poistník: obec Krajné, Krajné 52' 9í6 16 Krajné
aČĺlČo:311715
Začiatok poistenia: o5.02.20í8 hod. í2:20 Koniec poistenia: na neurčito

Predmet poistenia:

MULTIGAR M3í Euro6
WMU2M3í6cHWG00245
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ĎntŠlr IJDAJE o PolsTNEJ ZMLUVE

Poistná suma
ZákIadné poistenie MV:
Typ poistenia B 117 025,00 EUR
SpoluÚčast': Spoluúčast' 1o.a0 o/o 

' Min 500.00 €
Spôsob pouŽívania MV: beŽné
Úmyselný poŽiar alebo výbuch poistené
Priznaný bonus v predchádzajÚcom poistnom období: 40 %
Priznaný bonus: 50 %
Ročné poistné vrátane dane* za základné poistenie MV (po bonuse a iných zl'avách):

nepoistené
nepoistené
nepoĺstené
nepoistené
nepoistené
nepoistené

Poistné

1 360,71 EUR

nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené

Ročné poistné vrátane dane" za dodatkové prĺpoĺstenia: 0,00 EUR
Ročné poistné vrátane dane* za zákl' poistenie MV a dodatkové pripoistenia spolu: 1 360'71 EUR
Zl'ava za ročný spôsob platenia a iné zl'avové korekcie: -68'04 EUR
Úprava poistného kumulatívne za predch. poistné obdobia a iné priráŽkové korekcie: 0,00 EUR
Úprava poistného na nasledujÚce poistné obdobie:

z dôvodu škodovosti produktu a indĺviduálnej škodovosti* 38'78 EUR
z dôvodu zavedenia danez poĺstenĺa* 66'57 EUR

z toho daň z poistenĺa* 103'56 EUR
ročné poistné bez dane* celkom 1 294,47 EUR

Sp|átka poistného vrátane dane*: ĺ 398'03 EUR

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

Poistné za poskýované poistné kýie sa povaŽuje za uhradené pripísaním poistného, vrátane dane z poistenia* na účet
poisťovne'

Dodatkové pripoistenie:
Veci prepr. v mot.vozidle
Poistenie GAP
Čelné sklo
osoby prepravované v MV
BatoŽina
Náhradné vozĺdlo

Periodicita platenia:
Druh platby:
Splatnost' poistného:

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

Variabiĺný symbol:
Konštantný symbol:

rocne
bankový prevod so zasielaním avíza na úhradu

05.02.

IBAN: SK28 0900 0000 000í 78í9 5386' sWlFT (Blc): GIBASKBX
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (Blc): TATRSKBX
IBAN: SK87 5600 0000 00120022 2008, SWIFT (BlC): KOMASK2X

6822691629 (číslo poistnej zm luvy)
3558

V záujme čo najýchlejšieho vybavenia akejkofuek Vašej poŽiadavky sa obrátte na poradcu, ktoý s Vami poistenie dojednal alebo na
adresu Regionálneho centra prevádzky neŽivotného poistenia (uvedená na prvej strane) alebo na bezplatnÚ infolinku o8oo 112222.

Privzniku poistnej udalostivolajte čísla dispečingu škôd 0850 ĺ11 566, zo zahraničia +421252627282.

Číslo Vasej poistky budete predkladať pri uplatnenĺ práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku
s poist'ovňou. Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené v poistnej zmluve v spojení s prís|ušnými Všeobecnými poistnými
podmienkami a Zmluvnými dojednaniami.

Ďakujeme Yám za dôveru prejavenÚ uzavretím poistnej zmluvy'

*Na toto poistenie sa uplatňuje daň z poistenia podlä zákona č.213l2o18z. z' o dani z poistenia a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov.
**V súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich pre stanovenie ýšky poistného a na základ€ ýoja škodovosti v segmente havarijného poistenia sme v
rámci zachovania schopnosti plniť' záviazky poisťovne vyplývajúce z uzavreých poistných zmlúv a zachovania rozsahu a kvality poistenia, vrátane
poskytovaných benefitov, pristúpilĺ k úprave ročného poistného, v súlade s platnými všeobecnými poistnými podmienkami.


