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VIENNA INSURANCE GROUP

Registrácia: okresný sÚd Bratislava l

oddiel Sa, vloŽka 3345/8
lČo 31595545
|Č DPH sK2o21o97o89

Dispečing škôd:0850 íĺ'l 566
Zo zahraničia: o0421 2 52 6272 82
hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách

Začiatok poisten ia: 09.07,2020
Variant poistného krytia: Garant
Ročné poistné: 770,00 EUR
Lehotné poistné: 192'50 EUR

Koniec poistenia: Neurčito
ECV/SPZ: MY021BK
Druh platby: KN
VIN: TMKC41 3606M01 1 298

Po i stné obdo bie/spÔso b p laten i a: rok/šfu rt'ročn e
Splatnost'' podl'a splátkového kalendára
Rozsah asist. sluŽieb: Garant Plus
Vezia asist. sluŽieb: oZD AS PZP4
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oBEc KRAJNÉ
Krajné 52
916 í6 Krajné

Sprostľed kovatel' poistenia'. 27 00126404
Universal maklérsky dom a.s.

Poistenie zodpovednosti za škodu spÔsobenú prevádzkou motorového Vozidla
Poistka číslo: 6 810 7o3792

Vezia poistnej zmluvy: '1

KoMUNALNA poist'ovňa, a. s. Vienna lnsurance Group vydáva tÚto poistku pre poistné obdobie od 09'O7.2O2O do 30.12.2020 ako
potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podl'a návrhu poistnej zmluvy číslo 3559008327 uzafuoreného dňa 06.07.2020 v rámci
súborovej poistnej zmluvy č. 6810703792 / č. návrhu súborovej poistnej zmluvy 3559008327.

Poistnĺk:oBEc KRAJNE, Kra.1ne 52, 916 16 Krajné
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V prÍpade Úhrady poistného z Vášho účtu realizujte úhradu v prospech niektorého z našich účtov:
Slovenská sporitel'ňa, a.s. lBAN: SK28 0900 0000 000't 78í9 5386, SWIFT (BlC): GlBASKBX
Tatra banka, a's. IBAN. SK60 ĺí00 0000 0026 2322 5520' SWFT (BlC): TATRSKBX
Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012OO22 2008, SWIFT (BlC): KOMASK2X
Variabilný symbol: 6810703792 (číslo poistnejzm|uvy), konštantný symbol: 3558

Čĺslo VaŠe.; poistky budete predkladat'pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalostĺ, ako aj v d'alšom
styku s poist'ovňou. Maximálny limit plnenia pri Vašej poistnej zmluve je v prípade rizika škody na zdraví a nákladov pri usmrtenĺ
5 240 000 EUR, bez ohl'adu na počet zranených alebo usmŕených a v prípade rizika vecná škoda, právne zastÚpenie a ušlý zisk
1 050 000 EUR, bez ohl'adu na poóet poškodených' Ak je súčet nárokov viaceých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia,
poistné plnenie sa kďdému 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
poistnými podmienkami' Zmluvnými dojednaniami prípadne d'alšÍmi podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo
Vašom návrhu poistnej zmluvy.

Súčasne Vám zasielame ZelenÚ kartu a Asistenčnú kaŕu, ktorá Vám umoŽňuje čerpanie asistenčných sluŽieb v zmysle
zmluvného vzt'ahu' Zelenú kartu je vodič povinný mat' pri sebe a predloŽit' ju na výzvu príslušnÍka 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 ASlSTANCE SLOVAK|A' a to počas celej doby
platnosti priloŽenej asistenčnej karty. V prĺpade potreby vyuŽitia asistenčných sluŽieb volajte: non - stop V SR : 18118, non - stop zo
zahraniČia: +421 2 6353 2236. Podrobnosti o rozsahu a podmienkach asistenčných sluŽieb nájdete na unľw.kpas.sk.

Táto poistná zmluva Vás oprávňuje k uplatneniu si nároku na poistné plnenie z verejných prĺsl'ubov (pri súčasnom
splnenÍ podmienok poskytnutia poistného plnenia uvedených vo verejných prísl'uboch), ktoré dala KoMUNALNA poist'ovňa pre rok
2020 - a to na poskytnutie poistného plnenia v prípade úrazu vodiča a členov posádky poisteného motorového vozidla (vezia
VPú 2020)'

Vzáujme čo najýchlejšieho vybavenia akejkolVek Vašej poŽiadavky sa obrátte na sprostredkovatel'a, ktoý s Vami poistenie
dojednal alebo na adresu Regiqpálneho centra prevádzky neŽivotného poistenia alebo na bezplatnÚ infolinku 0800 1 12 222'

Ďakujeme Vámza dÔveru prejavenÚ uzavretÍm poistnej zmluvy.
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