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VIENNA INSURANCE GROUP

Registrácia: okresný sÚd Bratislava l

oddiel Sa, vloŽka 3345/8
lco 31595545
lČ DPH SK2o21o97o89

Dispečing škôd:0850 1íí 566
Zo zahraniči a: oo421 2 52 62 72 82
hlásenie Škôd na majetku a motorových vozidlách

KoMUNALNA poist'ovňa, a. s.
Vienna lnsurance Group
Regionálne centrum prevádzky neŽivotného
poistenia
Horná 82125
974 01 Banská Bystrica 1

1 3o-PZ-P

OBEC KRAJNE
Krajné 52
916 16 Krajné

Sprostredkovatel' poisten ia 2700 1 03368
Rusnáková lveta

Poistenĺe zodpovednosti za škodu spôsobenÚ prevádzkou motorového Vozidla
Poistka číslo: 6 824 530 642

Verzia poistn ej zmluvy'. 1,

KoMUNALNA poist'ovňa, a. s. Vienna lnsurance Group vydáva túto poistku pre poistné obdobie od 06.06.2019 do
30.12.2019 ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu poistnej zmluvy číslo 3559008327 uzatvoreného
dňa 06.06.2019 v rámci sÚborovej poistnejzmluvy č. 6810703792 tč. návrhu sÚborovej poistnej zmluvy 3559008327.

Poistník: oBEc KRAJNE, Krajné 52,916 '16 Krajné
Začiatok poistenia: 06.06.2019 Koniec poistenĺa. Neurčito
Variant poistného krytia: Garant EČvlšpz: MY748BH
Ročné poistné: 157,00 EUR Druh platby: KN
Lehotné poistné: 39,25 EUR VlN: VF3233G5215373257

Poistné o bd obie/spôsob p laten i a : rok/štvrt'ročn e
Splatnost'' podl'a splátkového kalendára
Rozsah asist. sluŽieb: Garant Plus
Verzia asist. sluŽĺeb: oZD As PZP-4

V prípade Úhrady poistného z VáŠho účtu realizujte Úhradu v prospech niektorého z našich účtov.
Slovenská sporitel'ňa, a.s' IBAN: SK28 0900 0000 ooo1 7819 5386, sWlFT (BlC): GIBASKBX
Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1í00 0000 0026 2322 5520, SW|FT (BlC): TATRSKBX
Prima banka slovensko, a.s. IBAN: sK87 5600 o0oo oo12oo22 2008, swtFT (Btc): KoMASK2X
Variabĺlný symbol: 6810703792 (číslo poistnej zmluvy), konštantný symbol: 3558

Čĺslo vaseJ poistky budete predkladat'pri uplatnenĺ pravá na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj
v d'alŠom styku s poist'ovňou. Maxĺmálny limit plnenia pri Vašej poistnej zmluve je v prĺpade rizika škody na zdraví
a nákladov pri usmrtení 5 240 000 EUR, bez ohl'adu na počet zranených alebo usmrtených a v prípade rizika vecná škoda,
právne zastÚpenie a ušlý zisk 1 050 000 EUR, bez ohl'adu 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 vo VaŠom návrhu poistnej zmluvy v spojenÍ s prÍslušnými
Všeobecnými poistnýmĺ podmĺenkami, Zmluvnými dojednaniami prÍpadne d'alšími podmienkami a dojednaniami k poistnej
zmluve uvedenými vo Vašom návrhu po|stnej zmluvy.

SÚčasne Vám zasielame Potvrdenie o poistení zodpovednosti, Zelenú kartu a Asistenčnú kartu, ktorá Vám
umoŽňuje čerpanie asistenčných siuŽĺeb v zmysle zmluvného vzt'ahu. Potvrdenie o poistení zodpovednosti je vodič
povinný mat'pri sebe a predloŽit'ho na výzvu prĺslušnÍka 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 ASlSTANOE SLoVAK|A,
a to počas celej doby platnosti priloŽenej asistenčnej karty. V prípade potreby vyuŽitia asistenčných sluŽieb volajte: non -
stop vSR: 181 18, non - stop zo zahraničia: +421 2 6353 2236. Podrobnosti o rozsahu a podmienkach asistenčných
sluŽieb nájdete na www.kpas.sk.

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 prísl'uboch), ktoré dala
KoMUNALNA poist'ovňa pre rok 2O1g - a to na poskytnutie poistného plnenia v prípade úrazu vodiča a členov posádky
poisteného motorového vozidla (verzia VPú 2019) a na poskytnutie poistného plnenia v prÍpade poškodenia, zničenia
alebo straty batožiny pri havárii alebo pri Živelnej udalosti poisteného motorového vozĺdla (verzia VPb 20í9).

V záujme čo najrýchlejšĺeho vybavenia akejkolVek VaŠej poŽiadavky sa obrát'te na sprostredkovatel'a, ktorý s Vami
poistenie dojednal alebo na adresu Regionálneho centra prevádzky neŽivotného poistenia alebo na bezplatnú inÍolinku
0800 112222.
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Ďakujeme Yám za dôveru prejavenÚ uzavretĺm poistnej zmluvy
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