
Továrenská značka, typ

Potvrdenie o poistení zodpovednosti č.: 349 1 7 5872 9
Držiteľ motorového vozidla/vlastník motorového vozidla

Evidenčné číslo

Druh motorového vozidla VIN (č. karosérie/podvozku)

Rodné číslo/IČO Séria a číslo technického preukazu
vozidla, technického osvedčenia

I-M_i_es_to_trv_a_le_'h_o...!.p_o--,byt,--u_al_eb_o_d_l_ho_d_o_be_'h_o--'p_o_byt'---u/_sí_d_lo -l vozidla alebo obdobného preukazu

Obchodné meno poisŕovatela Kooperativa4.

Odtlačok pečiatky poistovatele

VIENNA INSURANCE GROUP

Sídlo
KOOPERATIVApoisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanoviéova 4, 816 23 Bratislava 1
ltO:OO 585 441, It DPH:SK2020527300
R .tr.!oa obd>od •••• Okte>néllo sudu BrotJS1.lva 1. oddiel Sa. violU m

Dátum vystavenia potvrdenia
a podpis oprávnenej osoby

Doba platnosti poistenia zodpovednosti

I_Cls_lo_ná_3h_4_9 7_2_9-----'
_l"" ••• __ .GIjIoIp

~~ ..~6~:'il POISTNA ZMLUVA
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA

Pre toto poisterue platia prislušné ustanovenia Občianskeho zákon nika v zneni neskorších pravnych predpisov, zákona o povinnom zmluvnom poistenl zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplneni niektorých zákonov, všeobecné poistné podmienky a zmluvne dojednania, ktore tvoria neoddeliteinú súla sf tejto poistnej zmluvy

Ide o: Doblana f(] právnickú osobuO podnikajúcu fyzickú osobu

tátna prfslu!nosť! Il5I SR

Obec' dodacia pošta:

$pecifický symbol

B V~EOBECNE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE H UDAJE O POISTNOM
Začiatok poistenia' 1./, ) ..3 o l hod. IKoniec poistenia: l'1~vro"C1 Základné ročné poistné: EUR

Poistnym obdobim je technicky (poistny) rok. Základné ročné poistné po uplatneni kategorizácie (KOMBI): EUR
C. ÚDAJE O PLATEN!

I~ ročne O polročné O štvrťročne O jednorazovo
Rozhodna doba v mesiacoch: Bonus: 0/. koe!..

Platenie'

Druh platenia: I )J PZ ' poštovým peňažným poukazom Poznámka: Rozhodná doba v mesiacoch: Malus: % koef..

O KZ • bezhotovostne a avizo IU, Inkaso z úCtup1at,lcr..v prospechúCtu
1029706001/1111 UmCfed'1Bank, a,s. Zlava za spôsob platby: % koef.:

O KN ' bezhotovostne bez avlza IS, Inkaso z úCtuplatrter..v prospechúetu

O IU, IS ' Inkaso z OOu platitela 0175126457/0900 Slovenskásponlcr"a Zrava za viac poisteni:

Bežné poistné je splatné prvý deň prlslulného poistného obdobia. {. návrhu PZ: ............................. ..................

D. LIMITY POISTNÉHO PLNENIA Základné poistenie S pripoistenfm l. návrhu PZ: ............................................ % koef.:

Názov variantu poistenia' 181 Partner O Europartner Obchodná - akvizičné zlava: = '/o koef.:

limit pre škodu na zdravi alebo usmrtenim 5000000 EUR 5000000 EUR Prirážky/zravy:

llm" pre vecou Ikodu, právne zastupenie a ullý Zisk 1000000 EUR 2000000 EUR O autoškola O taxislužba O autopožičovňa koef.:
E. ÚDAJE O VOZIDLE

zľava pre dôchodcov nad 70 rokova pre ztp
Skupina VOZidla: I Farba vozidla: I Rok vyroby: IZdVihO~bjjm: (cm'l O (lthav tažko pootlihnuM.h)

koef..
lv

"''1' -A "',ClVC -Itl f , O historické vozidlá (vyrobené do r. 1945) koe!..

Výkon motora I Druh benzin nafta elektrina iné I Celková hmotnosť: I Palet miest
(kW) S-o paliva::ro O O O (kg) fl;/( na sedenie:S O vozidlo určené na prepravu nebezpelných ved koef.:

ECV ($PZ): IVIN čislo karosérie: O vozidlo s právom prednostne) jazdy koef:

C!C- ,,}1_) r: i? ~- rr ./L)" _ ' ' /l/!

•• "::IJ> , 30 EUR výsl. koef.:
Séria a tislo TP' IPočet najazdenych km:

Výsledné ročné poistné:

.,J-..) ~, '/J t,t .._ r".vu
lehotné poistné: '1<1,3 EUR

F.ZELENA KARTA uSloSK/oo7/3491758729 lehotné poistné = Výsledné ročné poistné/spôsob platenia (polročnel2, !tvrťralne/4)

Zelená karta vydaná: 'EJ áno O nie 2iadam o zasielanie zelenej karty: ~áno O nie l. PRvA PLATBA POISTNÉHO

G, ĎAL~IE INFORMAClE Lehotné '/)ednorazove poistné: ..!.!~.:!!..?......" EUR za obdobi' od I /.doJ./-I/ roe
Mali ste už uzavrete poistenie .Kl ano al v ktorej poisŕovni ... ..'::.."!.~.......................................8010 zaplatene O v hotovosti na Inkasný blok č. ...zodpovednosti za Ikodu spôsobenú

bl~~Y.:!.~fl...~~éf(l ~~.~{:.t~t.~.~i~~.nl~ ...prevádzkou motorového VOZidla (PZP):O nie O PZ ' poštowm peňažným poukazom E KN ' bezhotovostne bez avÍZa

J, zAVEREtNÉ USTANOVENIA • l~hotn~ pol~tM c Vy1.1t"dn~rccne poIHne'~pOsob plal~nta (polrocnel2. ~tvrtro(nel4)

Poistnik prehlasuje, Insurance '''"'' ' •• _0 · pnpade, že ~ s 'omiJ ··buducnost
al ie bol pred uzavreUm poistnej zmluvy oboznamený sVPPZČ. 707, poistenie zodpovednosti za škodu sposo- dojednal; ~ n~ ci!)

benú prevádzkou motorového VOZidlaa ďalej zmluvnými dojednaniami, ktoré tvoria neoddelnernu súčast c) že za posledných 12 mesiacov nezavinil žiadnu dopravnú n avini eza,
poistnej zmluvy, a tiež prehlasuje, že príslušné VPPZČ. 707 a Zmluvné dojednania prevzal v ptsomne] podobe; d) že úplne a pravdivo odpovedal na v!etky pisomné otázky j dojednáva~:iOisteni. 'qdra tejto

bl že rovnaké poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla nedojednel poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnostami v pne u trvani . ez bytočnéh 'Odkladu
u mého polSfovatera a zaväzuje sa podať bez zbytočného odkladu poisťovni KOOPERATIVA, a.s, Vienna oznámiť pcistovni KOOPERAnVA, a.s, Vienna Insuranc~1 oup všetl\- prjll.il ~me y v tychto aloch

110I_;';';:"_'_ ~~-
Sw;oP II tel.: 0808 OAP 880 • ~
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..,;" ú.~~o~,!~,::"",,,.~"~o -..;.~~---... , ..........

NP.()45-009/12 Vienna Insurance Group L\ •.•..~04~12 1.2.3/3
'~,


