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UNIQA
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Oblasi I 84500 I

9259461224
Nová poisrnä zmluva N~kladové črslo[II]a Zmena existujúcej zmluvy Zlskaterské lISIO~

prepracov~~e_exist~~VY:----'--:-L_--'-_...L_.L_~;;;;;;;~~;;;;;;;~=~____~
OOržlter OVlastnlk OPrev~dzkovater Olný

ClSlo navrhu

POISTNfK (pIOlltefpoistného)

Priezvisko, meno, tllull Nazov právnickej osoby

(J8E~
Rodné čísle /ICO

ft Y(J/ /;f,..f,ŕ c: i
Adresa v SR, Ulica, C:islodomu

, ~').Ifl;!.J'j~
, Preukaz totožnosti (OP, CP, iné) l. I Štätna príslušnost

, ",j
psC

~o;f/ Miesto

J/yV///vJŔ6
Tel. člslo / mobil

JI , Yv" ()~r
Kategória klienta OIC I Platca DPH W I E-mail

jo n,» /,,,1 :/...:e Q ~y1l1 Iť. ,
...JÁno Nie t", ~ p ~,t

korešpondenčoa adresa, Ulica, číslo domu, PSc' miesto (vypl~o so len v prlpode, ok," od"!nó od adresy pMtnlka)

PLATENIE POISTNÉHO

b ,- )//-Periodicita platenia [>(1 Ročne

U Polročné

o Štvrťročne

C Jednorazovo

Spôsob platenia [J Poštovou poukážkou O Inkasom

~ Prevodom z účtu

Cislo účtu

oO BA TRVAN IA PO ISTEN IA (AA n~ JC: fp«if,kOVOnó hodmo zoOOrku pOdU.,IIO, poistenit Ja UK/no, ~, mt,,1 t'lullou hodmou dlta vvedmlho oko zo6Olok. mp_ zmeno po1JltmO o Jcontl so "uilou hodmou dfKJ uvtdeMho okD konrec pou/emo)

Začiatok poistenia Hodina a minúta začiatku poistenia Koniec poistenia ~ /,? /0'"J Zmena poistenia

DRŽITEĽ DZhodný s poistmkom (udo~ so rwvyp1ftOlu. ok JU zhodné spo/Jtn/kom)

Priezvisko, meno, titul I Názov právnickej osoby Rodné lislo IICO

St~tna prlstušnosŕAdresa v SR, Ulica, lislo domu

PSČ l) Tel. číslo 1 mobil
)

ÚDAJE O VOZIDLE A JEHO POUŽITí
Druh vozidla
~A-motocykel

Ct-sanitné

Skupina vozidiel - vykoz poistených vOZIdiel le neoddeliternou sú(os(ou tohto nôvtnu poistnej zmluvy

LJA-trojkolka,ltvorkolka

DI-záchranné

.......J B-osobné (do 3,5t) O C-autobus

l-ťahač K-traktor

O O-elektromobil

DL-prives

O F-n~kladné (do 3,5t)

OM-n~ves

O G-nákladné (nad 3,5t) O H-lpeci~lne

O N-obytné VOZidlo O ostatné

Evidenčné lis lo VOZidla SE -1///- A e I Člslo osvedčenia o evidencii /O~ tJ./6
Objem motora -iyS- crr?

Značka, model, typ
?E7QQ jq4LJ

Výkon motora ,..
" kW

VINllslo

I I I I I I I I I I I I I I
Celková hmotnosť

(llslo karcsérie/rärnu vozidla) ~ -~JO kg
PoC:etmiest I Počet :verl Rokvýroby Däturn prvého ľ~hl~senia Farba vozidla Palivo

II J ,-' ,,0 '- .C- O Benzln I25l. Nafta O'né J
Ir~--k-'a-d-n-~-s-a-d-Z-b-a---------------~

Faktor

ÚDAJE O POISTENf

1. (84501) poistenie zodpovednosti za škodu spôsoben u prevädzkou motorového vozidla - ~TANDARD

Použiue vozidla ""'Sukromné ORelerentské OSanitné O HIStorické O Taxi Autoškola O Iné
Faktor

zrava
'

Prirálka

Bonus I Malus :)J áno 110 Faktor
nie Bez!kodová doba (v mesiacoch) Trieda poistného € l.

2. (84501) doplnkové poistenie pre vodila poisteného vozidla Poistná suma Ročné poistné

O l. Smrť úrazom (poistné plnenie v pripade smrti úrazom) (0002) 10000 ( 10(

O II, Euroochrana (poistné plnenie za trvalé následky úrazu) (0003) 30000 ( 10f

O 111.Právna ochrana (0004) 10000( 20f
IRočné poistné

€ I"·
3. (84501) ASISTENČNÉ SLUŽBY - UNIQA ASSISTANCE ~ Základná asistencia Roz~frená asistencia Ročné poistné

€ III

I ~kladné poistné €

Rolné poistné Csfaktorom Bonus/Malus)

I I I
Počet zavinených škodových udalosti (za posledné 2 roky): žiadna O 1 až 2 O 3 a viac

Preferovaný autoservis Druh VOZidla ~ do 3 500 kg (A, Ba F) tj nad 3 500 kg (G,I, La M)

4_ (84502) dobrovoľné doplnkové poistenie zodpovednosti za lkodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - PLUS

Limit poistného plnenia l. I € I Limit poistného plnenia 11·1 € I
I Ročné poistné

5. (84501) doplnkové poistenie čelného skla poisteného vozidla (0006) Poistná suma: =::J 250 ( O 350 ( O 500 ( O 1 000 ( I Rolné poistné

Splátka poistného I'--=====-'-::---
Celkové ročné poistné (I.+II.+III.+IV_+V.) I--========-L-.-=--=-

UNIQA pcistovňa, a.s., Lazaretská IS, 82007 Bratislava 27, Slovenská republika
Telefonický kontakt: 0850 111 400, Web: hup.ŕwww.urnqa.sk, E-mail: poistovna@uniqa.sk

ICO: OO653 SOI, OIC: 2021096242, IC DPH: SK7020000229, Obchodný reqrster, Okresného súdu Bratislava " Oddiel: Sa, vložka čtslo: 843/B



9~59461224

I I-
Číslo zlskareľaZlskater (priezvisko. meno) Kontakt na ztskatera (tel. číslo, e-mail. lax)

Povinne uveďte aspoň jeden kontakt!

v

Ó,lo návrhu
1,10 účtu

VariabIIným symbolom

Poznámk

1) Rozsah poistenia ZODPOVEDNOSTI ZA~KODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA-ŠTANDARD (ďalej len "poistenieŠTANDARD")
a) Poistenie ~TANDARD sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ("VPP- PZPMV")
b)Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodove] udalosti.
c) Limit poistného plnenia z jednej škodove] udalosti je

l. 5000000 EURza škodu podľa čl. 3 ods. 1. plsm, a) VPP- PZPMV bezohľadu na početzranených alebo usmrtených
II. 1000000 EURza škodu podľa čl..3 ods. 1. písm. b), c) a d) VPP- PZPMV bez ohľadu na počet poškodených.

2) Rozsah DOBROVOĽNÉHO DOPLNKOVÉHO POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOT. VOZIDLA-PLUS (ďalej len' poistenie PLUS ")
a) Poistenie PLUSsa riadi VPP - PZPMV.
b)Pois(ovateľ poskytne z poistenia PLUS poistné plnenie len v prfpade, že výška škody prevýši limit poistného plnenia dojednaný v poisteni ~ANDARD a boli splnené v š etky

podmienky na poskytnutie poistného plnenia z poistenia ŠTANDARD v plnej výške limitu poistného plnenia.
c) Poisťovateľ poskytne z poistenia PLUS poistné plnenie pri jednej poistnej udalosti len v sume rovnej rozdielu výšky škody a limitu poistného plnenia dojednaného v poisteni

ŠTANDARD nie však viac, ako je suma predstavujúca:
l. limit poistného plnenia za škodu podl'a čl. 3 ods. 1. písm. a) VPP - PZPMV bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
II.limit poistného plnenia za škodu podl'a čl. 3 ods. 1. písm. b), c) a d) VPP- PZPMV bezohľadu na počet poškodených.

3) PREDBEŽNÉ POISTENIEZODPOVEDNOSTI PODĽA par. 14zákona Č. 381/2001 Z.z.
a) Predbežné poistenie zodpovednosti sa riadi VPP - PZPMV.
b)Predbežné poistenie zodpovednosti vzniká dňom začiatku poistenia uvedenom v tomto návrhu na uzavretie poistnej zmluvy za podmienky, že prvá splátka bola zaplatená v

plnej výške najneskôrktomuto dňu a návrh na uzavretie poistnej zmluvy bol podplsaný zástupcom poisťovateľa.
c) Predbežné poistenie zodpovednosti zaniká uplynutlm doby 60 kalendárnych dni od začiatku poistenia alebo dňom uzavretia poistnej zmluvy alebo dňom doručenia

odmietnutia návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.
d)Tento originál návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, riadne vyplnený a podplsaný osobou na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa zákona č.381/2001

Z.z. je spolu sdokladom o zaplatení prvej splátkyv plnej výške potvrdenlm preukazujúcim dojednanie predbežného poistenia zodpovednosti.

4) DOPLNKOVÉ POISTENIA sa riadia Všeobecnými poistnými podmienkami pre doplnkové poistenia k poisteniu PZPMV (ďalej aj VPP predoplnkové poistenia).

Poistnlk prevzal a bol oboznámený a súhlasi so znením všeobecných poistných podmienok, zmluvných ustanoveni, ktoré upravujú poistenie a doplnkové poistenia uvedené
na tomto návrhu a sú súčasťou tohto návrhu poistnej zmluvy.

Súčasťou návrhu poistnej zmluvy sú ~ VPP - PZPMV IrM-/O-7-7-/--- oVPP pre. doplnkové I M/152/
poistenta '-- _

oVPP pre doplnkové I M/161 /
poistenie čelného skla _

VYHLÁSENIE POISTNfKA
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s prlslušnýrni platnými Všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a ustanoveniami
uvedenými na tomto návrhu alebo prflohách, ako i s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom formulára pod ra vzoru ustanoveného
NBS, prevzal som ich a súhlasim s nimi. Zároveň svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzatvor' enu poistenia v rozsahu tohto
návrhu.

Ďalej svojim podpisom udeľujem poistiteľovi v súlade s ustanovením § 7 zákona Č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov neodvq ~ ~Ia~ s~ nim svojich osobných
údajov uvedených v návrhu poistnej zmluvy v informačných systémoch poistitera a to za účelom a po dobu poskytoval}(;t pdidenia a činno~s ty úvisiacich. Zároveň
súhlasím s postúpením údajov poskytnutých poistitel'ovi na iné subjekty vrátane ich cezhraničného toku do krajín Európske" iev sú . nom po 'ov cej činnosti.

i''Y7 ;) ,p, i' ;J I
V........................••.................................•....

(/ .// /0-1;1
dňa .................................•.........

Meno poistníka

VYHLÁSENIE POISTITEĽA O LI ~ cz,
Potvrdzujem prevzatie tohto návrhu na uzavretie (zmenu) poistnej zmluvy menom UNIQA poisťovne. a.s.. Poistná zmluva vznikne {z el ručením oznámenia o prijati
návrhu polstiteľorn klientovi v lehote šiestich týždňov odo dňa prevzatia návrhu.

Svojim podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie klienta v zmysle § 7 a 8 zákona č. 2971200ľ} 2;.z. o ochrane
pred legalizáciou prfjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe pr6ata BM~tlV

908 46 Gbely, M. Ne!pora 1549/63
~ -6908 590

-J.? C o(//J:/fJ 01/17 '~r fl /CI'? ..J oo ~V................................................................ dňa........................................... . pSP ...1.59..948: .
Meno obchodného zástupcu poistiteľa Podpis obchodného zástupcu poistiteľa

Prijaté do poistenia I dátum Prijlmateľ rizika (priezvisko. meno. podpis)


