
KoHUľALľA'
PolsŤovŇAF Zaradenie motorového vozidla do súboru

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - súbor

Nadzmluva č.
n

Podzmluva č.

Dátum zaradenia vozidla do poistenia:

Dodatok č.Ru lľgt^'lt€ gRouP

por. č. MV:

Prvé poistné
zaplatené do: 29.09.2020

3559008327Pľodukt o 101 (kalendárny rok) Produkt cD 356 / o 323 (technický rok)

Variant ta

O Garant O Eurogarant O Garant Plus O EurogarantPlus 31.12.2011

PoISTNĺK (platiteľ poistného) | I

men / obchodné meno

ko ul číslo domu P mesto/obec

adresa číslo domu / Sídlo

Rodné číslo / l Mobi tel. / E-mail
00 3í,l 715

Poistenie nal

Názov ústavu IBAN čÍslo účtu

Obec K

52' 9ĺ6 16 Krajné

VLASTNlK (vyplňte, ak je odlišný od poistníka)

/ obchodné meno

ulica čÍslo domu m I

I Mobil tel. / Tel. kontakt

(vyplňte' ak je odlišný od poistnĺka)

Titu / obchodné meno

Trvale číslo domu ĺ Ídlo

il bil tel. / Tel. E-mail

mot.voz.

D - autobus KAROSA

09.07.2020 čas 0:00 29

a TP:

c 954 TMKc4ĺ3606M0í í298
vozidla:

modrá metalíza
Rok

2006 7 790
Výkon motora
(kw) 228

Druh paliva:

nafta
na hmotnost':

50 í8 000

Ročné poistné (PM), bonus 60 %: 770 EUR
PriĺáŽkylzťavy koef.

o beŽne pouŽitie O autoškola o taxisluŽba o autopoŽičovňa 1,0000

! Ťzp I historické MV (vyrobené do r, 1 945 Vrátane alebo so zvláštnym eČvs písmenom ,,H) ĺ 
'0000

! vozidlo určené pre prepravu nebezpečných vecí ĺ 
'0000

! vozidlo s práVom prednostnej jazdy ĺ 
'0000

Koeficient flotily koef. flotily t,0000 í 
'0000

Periodicita platenia poistného: štvrťročne í 
'0000

Výsledný koef icient pĺirážoVzliav : í 
'00000000

Ročné poistné (po bonuse a uplatnenýGh korgkciách): 770 EUR
Pripoistenie rozšĺrenýchasistenčných služieb NIE 0

Výslednó rcčnó polatnó: 77tr

Lehotné polsÚró: 192 50 EUÍ
Pryé (alirvotne) / Jednorazové poistné za 81 dní: 17 E
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Zaradenie motorového vozidla do súboru I Nadzmluva č. 3559008327 | Podzmluva č.

Krajnom , dňa 06.07.2020V

//ry
;;Jpi;;"i.iňĺrá podpis poist'ovatel'a

ľ l? 36

1. Poistník svojím podpisom prehlasuje' Že:

) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnejzmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej
zmluvy, so Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu spÔsobenú prevádzkou
motorového vozidla (ďalej len,,VPP 705-11")' ktoré tvoria neoddelitel'nÚ súčast'poistnej zmluvy, s dÔleŽiými
zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom lnformačného dokumentu o poistnom
produkte (d'alej len ,,lPlD")a tieŽ prehlasuje, Že:

o VPP 705-11a lPlD prevzal v pĺsomnej podobe,

o VPP 705-11a lPlD neprevzal v písomnej podobe' ale mu boli na základejeho Žiadosti zaslané e_mailom.

) 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 odkĺadu oznámiť poisťovni všetky
prípadne zmeny v týchto Údajoch.

2. V prípade, ak poístník a poistená osoba nie sú totoŽné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnút'
poist'ovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č.
3912015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektoných zákonov.

3. Poist'ovňa informuje poistníka, Že osobné Údaje spracúva v súlade s Nariadením EurÓpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z27. apríla2016 o ochrane fyzických osÔb pri spracÚvaní osobných Údajov a o vol'nom pohybe
takýchto údajov, ktoým sa zrušuje smernica 95/46/Es (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (d'alej len
,,Nariadenie") a prís|ušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, Že sa oboznámil s informáciami o
spracÚvanĺjeho osobných Údajov podl'a Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie,
Že informácie o spracÚvaní osobných Údajov je moŽné nájst' aj na webovej stránke poist'ovne www.kpas.sk.

V Krajnom, dňa6.7.2020

podŔis poistriíka
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